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1. .JOHDANTO

Kaisil-1;i olevan selosteen tavoitteena on toimitusjohtaja Kaikkosen
toimeksiannosta kuvata tyoel;ikejHnj estel-m5n nahastointiin kohdis-
tettua anvostelua. Esitystapa on p.i;iasiall-isesti kuvaileva, joI-
loin sanatankat lainaukset ovat keskeisid. N;iin ol-l-en mihinkeiain
syv;i1liseen analyysiin ei t;issH selosteessa pyritH.

Aineistoa on kenritty kahtaalta, valtiopaiivien p6yt5- ja asiakir-
joista sek;i lehdistostai. Edel-lisist;i on kaiyty 1;ipi kaikki vuosina
1960. . " 1971 tyoelrikejanjestel-m;in k;isittelyihin liittyv;it puheen-
vuorot ja al-oitteet. Lehdistd;i on mainittuna aikajaksona valittu
edustamaan ne seitsemein Helsingiss;i ilmestyv;in val-takunnallisen sa-
nomalehden p;i;ikirjoitukset ja poliittiset pakinat, jotka liittyv;it
tyoeleikevakuutuksen rahastointij"n. Toisen lehdistoainej.stoa edus-
tavan kokonaisuuden muodostavat ETK: n omat leikekokoelmat. L;ihde-
aineiston kenuussa selosteen kinjoittajaa on avustanut maisteni
Kaija-Liisa Nissinen.

Huol imatta siita, ett;i aineistoa on kerritty vuosien takaa , selos-
teen p;i;ipaino on pyritty panemaan viimeaikaisiin tapahtumiin.

Aihepiiniai on k;isitelty siten, ettei ensin on esitetty tyoel;ikej;ir-
jestelm;in rahastoinnista kuvaus, jonka on l-aatinut maisteri Ilkka
Ni-eminen " Taim;in j.ilkeen on lyh3rt yhteenveto koko arvostelusta.
Sen jSlkeen on tuo vansinainen kritiikin kuvaus, jossa ensin on
tarkasteltu poliittisia puolueitamme vasemmal-ta oikeal1e, sitten
rii.ppumatonta lehdist6Smme ja lopuksi virkansa tai toimensa puoles-
ta asiaa tuntevien mielipiteita. Viimeksi mainittuun on liitetty
myos kaksi laajahkoa asiantuntijoiden yhteisesiintymist;t, television
ajankohtaistoimituksen tuottaman rrMe kysymmet'-ohjelman puheenvuorot
ja Talousel-eimai-lehden kientohaastattelun ttTanvitaanko val-tion inves-
tointipankkia? rr vastaukset .
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2 " MITA RAHASTOI}ITI ON?

2 . L. 'l'yoelSkke icien rahoittamisesta

Sosiaaliturvas-ta aiheutuvat kustannukset on tavallisimmin jaettu
vakuutet tu j en i.tsens.i, heidHn tyonantaj iensa j a j utkisen sektor^in
ldhinnei valtiovallan - kesken. Ty6e1;ike j;irj estelmiin rahoittamises-
ta tydmarkki na j;in j estdt kuitenkin sopivat , e.t'td tyonanta j at suoni-t-
'tavat tyoel5kevakuutusmaksut, minkat konvauksena tyontekijeit puoles-
taan luopuivat osasta sil-loin vaatimaansa palkankorotusta. Tyoel;ik-
keist;i aiheutuvien kustannuksien peitt;imiseksi tyonantaja joutuu
el;ikevakuutusmaksuna suorittamaan ku]uvan vuoden alusta lehtien kes-
kimai;irin 5. 65 prosenttj-a tyontekijoiderr palkasta.

2, 2. Jaotusjerjestelm5 ja rahastoiva jenjestelmii

Eleikkeiden maksamiseen tarvittavien vano j en kenai;iminen voi peniaat-
teessa tapahtua kahta eri meneteLmeiei k;iytt;ien. Jaotusj;injestelmiis-
sai el-iikevakuutusmaksuja koo-taan vain sen vernan kuin tarvitaan sen
hetkisten el;ike- j a hallintomeno j en peitt;imiseksi. Rahastoival-le
jerjestelmaille on puolestaan ominaista, ett;i siin.i rnahaston ja sen
korkotuoton avulla kyeteiain maksamaan sitoumukset myos siin;i tapauk-
sessa, ettli maksutulon saaminen ja el-;ikkeen karttuminen l-akkaa. Ra-
hastoivassa j;irlestelm;issti karttuu vHhitellen pHSomaa, jonka turvin
eleikkeet aikanaan voidaan suc,nittaa. Ker;ityist;i varoista vain osa
aluksi kaiytet;iein elskkeiCen maksamiseen ja n;iin muu osa je;i rahas-
toihin " N;iiden kahden ;i;irip;iein vail j-ssH. on l-uonnoll-isesti erilaisia
sekajairj estelmiii, joissa voidaan havaita sekii jaotus jerjestel-m;in et-
ta rahastoivan j eirj estelmain tunnusmerkke j;i.

Asteittain voimaan tul-evassa jaotusjerjestelmiissd tyonantajien va-
kuutusmaksuna suorittama prosenttiosuus pal}<oista on aluksi pieni,
mutta se nousee el-iikemenojen kasvaessa. Rahastoivassa jarjestel--
mliss;i taas vakuutusmaksun taso pysyy peniaatteessa muuttumattomana.
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Maamme tyoelaikel-ainsaiaid;innossli omaksuttiin, kuten tiedetai;in, nahas-
toini-iper.iaatteelle nakent-uva j;ii"jestelmH, joskin osa etuuksista
kustannecaan jaotusperiaatteen mukaisesti. Suomen ohe11a mm. Skan-
dinavian maissa on tyoel;ikett;imme vastaavien eleikejHrjestelmien r,a-
hoittamisessa pai;idytty nahastointipeniaatteel]e nakentuvaan j;injes-
te1m5.in.

2 " 3, Rahasto j en kehityksestai

Koska tyoelaikejanjestelmdn alkuvaiheessa el;ikemenot ovat vielat var-
sin v5hAiset ja kuitenkin vakuutusmaksuprosentti on suhteellisen
konkea, kasvavat rahastot nopeasti. Tate nahastojen kasvukehitystei
valaisevat taulukon 1 luvut.

Taulukko 1. Tydel;iker:ahastojen suuruus vuosien 1962-1970 lopussa.

Laihde: El-aiketunvakeskuksen vakuutusteknillinen osasto

Vuoden 1969 loppuun mennessei nahastoja oli enneittainyt kertyai siis
2 7L3 mi1j. mk, kun taas kyseisenai aikana eleikkeit;i oli maksettu
yhteensai 52 B mil j . mk. Vuoden I9 7 0 lopussa ::ahasto j en anvioidaan
oll-een noin 3 250 milj. mk"

Vuos i
Tydeleikenahasto j en
suunuus ao. vuoden
lopussa (mi1j" nrk)

Tyoelatkerahasto j en
vuotuinen kasvu

(mi1j " mk)

l-962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970 n

10
340
765

1 Lt1
I 473
t- 866
2 271
2 7r3
3 2 s0 n

10
330
425

356
393
411
436
550
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Ventailun vuoksi voidaan mainita joitakin lukuja Ruotsin lis;ieleike-
j an j estel-m;iHn liittyv;istH nahastoinnista. Ruotsin lis;ieltike j airj es-
tel-mii, joka astui voimaan vuonna 1960, penustuu omaan ty6eltikej;i::-
jestelm5Smme puhtaammin nahastointipeniaatteelle, ja niinp;i sen pii-
niss;i tapahtuva rahastojen kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin
meill;i" Vuoden 1969 lopussa liseielEkerahaston vanat olivat jo n.
31.3 miljandia knuunua ja eleikkeit;i o1i vastaavana aikana ennH.tetty
maksaa n. 2 ,5 mil jar:dia kruunua. LisHel;ike j air j estelmiin rahastoihin
kootun vanannon m5;in;i oli tatl-l-6in n" 12.5 kertainen maksettujen
elatkkeiden meiainii;in neihden. Suomen osal-ta vastaava suhdeluku o1i
vuoden 1969 lopussa 5.1.

2 ,4 . Tyoel;ikenahastot seiaistdp;itiomina

Sri;istaiminen voidaan yksinkentaisimmin maid::itelIti tulojen ja kulutuk-
sen v;ilisen;i enotuksena. Trim;in m;i;initel-metn penusteel-la vakuutusmak-
surahastot menkitsevHt s;i5stHmistat, koska naiit;i vanoja ei ol-e kaiy-
tetty kul-utukseen" Kansainvrilisissei kansantulotilastoissa se lue-
taan kuul-uvaksi kotitalouksien s;iiist;imiseen. Taulukossa 2 esitetyt
luvut kuvaavat sitni, kuinka suunta osaa eI;ikevakuutusstiHstHminen on

eni vuosina me::kinnyt koko kansantaloudessa tapahtuvasta nettomat5-
niiis e stei saieist;imi s e st ai "

ELiil( E'I il s vA i( i::: i(u:j
Kirjasto



Vuos i
Tyoel-iikerahas to j en
vuotuinen lis;iys(miIj. mk)

Kans antalouden
nettosii&is t5mi-
nen (milj. mk)

E I aike vaku ui tus s iiEis -
teiminen pnosent-

teina kansantalou-
den nettosaiaisteimi-

sestH

r962
t_9 6 3

1964
l_965

1966
I967
1968
1969

10
330

425
352
356
393
411
436

3 331
3 440
4 093
4 516
4 969
5 l_08

6 374
7 366

0,3
9.6

10"4
7.8
7 "2
7.7
6.5
5.9

5

Taulukko 2 El-Skevakuutussaiiistdmisen ( ts. tyoeleiker.ahasto jen vuotuis-
ten 1is;iysten) osuus kansantal-ouden net tr:s;i;ist5misestH.
vuosi-na l-962-1969 (Pnosenttia. )

L;ihteet: Taloudell-isia selvityksiai 19 69 , Suomen Pankin tal ous tie-
teel-l-isen tutkimuslaitoksen julkaisuja,
Sarja A: 32, liite 5, s. 6B seket Tilastokeskus, kansantu-
l-otil-as to

Kansantalouden nettostid.steimisessai on 60-luvr:n aikana ja etenkin sen
Ioppuvaiheessa esiintynyt varsin voimakasta kasvukehitystS" El;ikeva-
kuutussei5stitminen on sen sijaan vuosittain rzaihdellut pysyen kuiten-
kin l-;ihellai liihtdtasoaan. El-Skevakuutusseiaistaimin.enk"in tuflee lehi-
vuosina maieinaillisesti kasvamaan, kun ynittdjien el5ke1ain mukaisia
vakuutusmaksuja alkaa kertyai nahastoihin"

2, 5, Rahastojen sijoittaminen takaisinlainar:s ja si joitr:sLainaus

Rahastoihin koottuja vanoja ei luonnol-lisestikaan jattetH tuo't.tamatto-
miksi, vaan ne ohjataan l-uottoina pri5asiallisestj elinkeinoel5m;ille.
Rahastoista tapahtuva l-uotonanto voidaan jakaa kahteen ryhmS;inr Vd-
kuutusmaksu- el-i takaisinl.ainaukseen ja sijoitusLainau.kseen. Takai-
sinlainaustoiminta on najoittunut pelkiistaiein TEL- jerjestel.mein pii-
riin.
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2" 5" 1. Takaisinl-ainaus

TEL- jein j estelmeidn liitetylle eleikevakuutusmaksu j en takaisinlainaus-
jainjestelyll;i on pynitty kevent5mH;in vakuutusmaksujen tybnantajille
aiheuttamaa kustannusnasitusta" Takaisin- eli vakuutusmaksul-ainaus
merkitsee sitei, ettai tyonantajalla on ensiksikin tietyin r:ajoituksin
mahdollisuus suorittaa vakuutusmaksunsa velkakir;a11a" Jos taas va-
kuutuksenottaja on maksanut vakuutusmaksut k;iteisel-l-at hainetlai on
mydhemmin mahdoll-isuus saada osa varoista lainana takaisin" Vakuu-
tusmaksulainan a1a::ajaksi on meiSrritty 3 000 mk ja yleinaja puolestaan
m5;ir;iytyy tyonantajan vakuutusmaksurahastoon suorittaman osuuden pe-
nusteell,a" K;iytainnossei ylainaja on yleensii n" B0 % suonitetuista
vakuutu smak suista.

Vuoden 1971 alusta vakuutusmaksulainan konoksi vahvistettiin 7 eo

sen ol-tua aikaisemmin 5 e,. Lainasta kuoletetaan vuosittain 5 eo

kul-loinkin nostettuna olevasta l-ainan mai;ir;ist;i" Vakuutusmaksu-
lainaa ei pitkeaikaisuudesta huolimatta ole sidottu indeksiin, min-
ka lis;iksi korot ovat valtionverotuksessa t;iysim;i;ir;iisesti j a kun-
nallisvenotuksessa raj oitetus ti v;ihennyskelpoiset .

Vakuutusmaksulainan, kuten mydhemmi-n tarkasteltavan sijoituslainan-
kin, vakuutena kelpaa tavallisten pankkitakuiden ja kiinteistokiin-
nitysten ohella myos el-Sketunvakeskuksen myont;im;t luottovakuutus.
Todettakoon! ett5 se on s5;iti6il1e pakollinen" Vuoden 1969 lopussa
tydelaikeS eirj estelmiin rahastoi sta mySnnety j.stai vakuutusmaksulainois-
ta oli tallaisel-Ja luottovakuutuksella katettu 46 eo 

"

2.5"2" Sijoituslainaus

Tydelaikel-aitokset voivat oman harkintansa mukaan 1a k;iyvaillei mark-
kinakonolla jakaa elinkeinoel;imaill-e myos ns. srjoituslarnoSa" Ela-
kelaitoksissa johtokunnal-La tal sitei vast-aavalla hallintoelimell;i
on melko suuri vapaus valrta kohteet, joilJ-e sijoltuslarnoSa myon-

1)netaiHn" *' N;iihin l-ainoihin sovelletaan tavallisia luottoehtoja ja

LEL: n
sesti-
si-in"

11 S:n mukaan tyoel;ikekassojen
sijoitettava asianomaisen alan

vanat on kuitenkin ensisijar-
tuotannolli siin tankoituk-

I)
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ne voidaankin ninnastaa
teessa ) ettei ne harvoin
puoleJ 1 e.

pankkien myontaimiin luottoihin mm. siinai suh-
suuntautuvat laitoksen tcimintapiirin ulko-

Sijoituslainaustoiminnan suuntaamiseen tehtee tyoel;ikelaitosten lii-
ton vuonna 1967 antama sijoituslairrojen mybnt;imistai koskeva suosi-
tus, jonka mukaan sijoituskohdetta valittaessa ol-isi annettava etu-
si j a investoinneille, jotka lis;i;iv;it uusia, vakinaisia tyopaikko j a,
edistaivait viennin kehittymistai tai elinkeinotoiminnan rationalisoi-
mista. Suosituksen mukaan el,d,kevakuutusyhtiot voivat myos r"ahoittaa
asuntotuotantoa ja k;iyttliS varoja tyoelaikevakuutustoimintaan laihei-
sesti J-iittyviin sosiaal-isiin tarkoituksiin " Todettakoon, ettit my6s

valtiovalta on saanut suunia sijoitusluottoja mm" atomivoimalaitoksen
rakentamista varten" Sijoitusl-ainat mut-.rdostavat nykyisin nunsaan ko1-
manneksen tydel;ikej:irj estelmiin rahastoista mydnnetyistai luotoj-sta.

2 .6 . Tyoeleikel-aitoslaino j en j ak autumi-nen luotonsaaj aryhmitteiin

ELaiketaitosten sijoitusomaisuus kattaa suurinta osaa ty6el;ikenahas-
toista. Vuoden 19 6I lopussa sen osuus nahastoJ en kokonaism;i;ireistai
(Z 713 mil j . mk) oli 94 en " Sr j oitusomaisuudesta val-taosa on l-aino-
jen muodossa (gZ eo). Rahastoista myonnettyjen luottojen jakautumi-
nen saajaryhmitt;iin k;iy ilmi taulukosta 3. Siin;i varsinalsiin lai-
noihin on lisaitty myds obligaatiot ja debentuurit, jolloin lainojen
kokonaismtiair;i vuoden 1969 lopussa clr 2 408 milj. mk e1i Bg eo Yd-
hasto j en meiair5stH 

"
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Taulukko 3 Tyoel;ikejeir;estelmdn nahastois ta myonnetyt luotot saa-
j aryhmitt;i j.n vuorlen t g 6E J.opussa ( Pr.osen-rtia. )

Luotons aaj anyhmH
Vakuutusmak-

s ul-ainat
(prosenttia)

Sijoi-rus-
l-ai nat

( pr-osen ttia )

YhteensEi
( pros enttia )

Tehdas teol-l-isuus
Kauppa
Rakennusala
VaItio
Ki inte is td j en
hal-1inta
Palvel-ue] inkeinot
Luotto laitokset
Li-ikenne
Kunnat ja seuua-
kunnat
Voima- ja sdhko-
lai toks et
Henkil-o- ja seka-
laisluotot
Maa- ja metsiita-
lous sekii kal-a-
talous
Kai-vannais teoll-i-
S UUS

61" 3

)1 '7

/". t

0.1
?a
2

3

0

3

0

1

I

I

I

B

0 5

0.'7

iA ?

Fq

t? n

lE, o

tq )
)'7
lr f,

2.0

5.+

l.l

2 B

ti"r

0 2

47 " 0

16. 5

6.9
6.5

6.3
3.4
3 0

72

2

))

z..t

0.5

0 5

Yhteens.i 100.0(: 4-1.9 milj.mk)
100.0

(9Bg milj.rnk)
100.0(Z rr0B milj.mk)

LEihde: J. Leinonen: Ty6el;ike jer jestelm5n. si jcituksista,
Tydelaike 1970:4, s. 16, taul" 2

Taulukon alaosaan sijoitetut luvut ilmojttavat vuoden 1969 lopussa
voimassa olleiden vakuutusmaksulainojen ja toisaalta sijoi tuslaino-
jen kokonaj-smaieireit sekii n;ilden Lainojen yhtei.sm;iHrein. Vakuutusna.k-
sulaino ja o1i luc tto jen yhteismaisr"aistH rL;i;in ollen 5B " I en ia si joi-
tus laino j a vas taavas ti 41 . I eo ,

Tyoeleike jan jestelm5n rahastoista myonne-tyis t;i luotoista suurin osa
on suunnattu tehdasteollisuudelle ja kai:pa-i.1.e. Naim5 alat saivat
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47 eo 7d I6. 5 eo luotto jen kokonaism5air;istei" Vakuutusmaksr: i-a ino jen
osalta naiiden saajaryhmien yhtei.nen osuus nousi 83 pr.osentt- i in"

TEL- ja LEL-::ahastoista tapahtuvan luotonannon merkitys ma.rmme koko-
naisluotonannossa n;ihdatein taulukosta 4.

Taulukko 4 Tydelaikej5::jestelmHn luottojen osuus kokonaisluotonan-
nosta vuoden 1969 lopussa (Pnosenttia. )

Luo tons aa j aryhmai
TEL- ja LEL-

luotot(mi1j. mk")

Karkkr
Iuotot(mi1j. mk)

TEL- ja LEL-
luotto j en

prosenttinen
osuus koko-
nai s luo ton-

annos ta

Rakennusalan ynitykset
Tehdas teo 1l-is uus
Kauppa
Pal-veI ue linke ino t
Liikenne
Kaivannais teol- l-i s uus
Kiinteistojen hal-
linta
Voima- ja saihkolai-
toks e t
Kunnat ja seurakunnat
Henkil-o- ja sekalais-
luotot
Maa- ja metsiital-ous
s ekei kal-as tus

166
I 131

?o7

82

65

t..L

l- 51

(?

55

ti?

t2

586
7 028
2 962

780
6 BI
233

4 0-?6

I 434
I 784

5 19 3

2 ?4L

28.4
t-6"1
13 " 4
10.5

oo

4 "7

o. /

3

3

7

l

0

l+

I

0

Yh teens Ei 2 L77 27 45 B 7.9

Liihde: J. Leinonen: ma. s. L? , taul. 3

Tehdasteol-Iisuus saa tarkastellu-ista ryhmistE| eniten sekH" TEL- ja
LEL-luottoja ettli luottoja yleensaikin" Sensijaan kauppa, joka on
tyoelaikej;irjestelm5n luottojen toiseksi suunin saajaryhmat, asettuu
kokonaisluotonannossa vasta neljiinnelle sija1le"
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3. YHTEENVETO ARVOSTELUSTA

Yl.eisenH piirteenH el5kejetnjestelmien nahastoimisesta kaiydylle kes-
kustelulle on ollut s€: ettai kysymys on hyvin useasti liitetty elzi-
kejlirjestelmien monimuotoisuuteen. 0n vain muutamia puheenvuoroja
ja laajahkoja aloitteita, joissa puututaan pelk;ist;iHn nahastointi-
ongelmaan.

Rahastointiin liittyv;i knitiikki voidaan jakaa kol-meen eri al-akoh-
taan:

ensinnHkin on keskusteltu periaatteellisel-l-a tasol-1a siitai, tulee-
ko eleike j H.rj estelmlin o1la nahastoiva vaiko j aotus j rin j estelmri ,
toiseksi on olIut puhetta nahastojen sijoitusmekanismista, ts.
ketkH pet;ittaivHt vanojen sijoituksista ja
kolmantena mielenkiinnon kohteena ovat olLeet elaikes;i;itidt, niiden
omaisuudet ja venovapaudet.

Seuraavaan on koottu kannanotot nHihin kolmeen osakysymykseen. Yh-
teenvetoa gn tarkasteltava kankeistukseha, koska kaikki puolueetkaan
eivlit selvaisti ja johdonmukaisesti ole tuoneet ilmi kantojaan.

3 . 1. Rahastoiva j er j estelmti val- j aotus j Hn j estelmai?

Edellei jo todettiin, ett;i el-H.kkeiden nahoituksessa sosiaalivakuutuk-
sen a1a11a voidaan kliyttHe joko nahastoivaa jerjestelmeiH tai jaotus-
jerjeste1mHH. tahi jotain niiden viilimuotoa. Pohtiessaan aikanaan
tydsuhteessa olevien henkildiden elHkekysymystH eliikekomitea tutki
neljei5 eni vaihtoehtoa:

1) rf Teiysinrf r:ahastoiva j tin j estelmei luonnollisin maksuin , j olloin kun-
kin tyOntekijEn el5kekustannus suor-itetaan vuosittain vakuutusmak-
suina sen ajan kuluessa, jonka tydntekijai kuuluu jenjestelmain
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piiniin.
2) 'rTHysinrt rahastoiva jerjestelmH, jossa taannehtiva etu kustanne-

taan 20 vuoden kuluessa, poikkeaa edelLisest;i sikeli, ettEi ennen
Iain voimaantuloa tapahtuneesta palveluksesta aiheutuva lisiivas-
tuu kustannetaan 20 vuoden aikana suoritettavin yhtai suurin vuo-
tuismaksuin.

3) SekajeinjesteLm;i, jossa lain voimaantullessa 50 vuotta t;iytt5nei-
den tydntekijdiden edut kustannetaan jaotus jarjestelmatn mukaises-
ti, mutta muiden rahastoivaa jerjestelmS.;i ktiytteien.

4) Jaotusj;injestelmei, j.ossa maksut suoritetaan siinai vaiheessa, jol-
l-oin el.Eke-edut enii;intyveit maksettaviksi.

Elai.kekomitea piti suositeltavimpana vaihtoehtoa koIme, jonka pohjalta
se my6s teki ehdotuksensa tyontekijein eleikelaiksi-. Komitean ehdotus
menkitsi toisin sanoen site, ettii jaotuspeniaatteel-Ia toimivan kan-
saneldkejerjestelmdn rinnalle tul-i perustaa rahastoiva elikejainjestel-
m.i.

Kun maalaisliittolainen v5hemmis tdhallitus ei el;ikekomitean mietinndn
vaLmistumisen jailkeis.en syksyn 1960 kuluessa antanut esityst;i tydnte-
kijiiin el5kelaiksi, j;itettiin seuraavien valtiop;iivien al-ussa peraiti
kuusi elH.keturvan jarjestrimiseen t;ihtei;iv5at Iakialoitetta ja yksi asi-aan
liittyv5 toivomusaloite. Lakialoitteissa, Skdl:n aloite poislukien,
ehdotettiin elH.kekomitean tapaan edellai mainitun vaihtoehdon 3 mukais-
ta nahoitustapaa, Skdl:n aloitteessa sen sijaan ehdotettiin kansanel-Ei-
kelaitoksen hoitamaa jaotus jarjestelmiiri.

Noista ajoista puolueiden nHkdkannat ovat jonkin vennan muuttuneet,
mutta tuskin rahastoinnille suotuisaan suuntaan. Karkeistaen voidaan
sanoa, ettH sosialistisista puolueista vain sosiaal-idemokraatit hy-
veiksyvEt nahastoinnin periaatteen. Ei-sosialistisista puolueista sen
sijaan oikeisto hyv;iksyy peniaatteen, mutta Smp ja keskustapuolue ei-
vd.t site tee.

Otettakoon edellti sanotusta pani esimenkkiEl, jotka ovat pereiisin
SkoI :n ja keskustapuolueen edustajien eduskuntapuheenvuonoista:

rr. . . . .Ehdotettu jeirjestel-mei kokonaisuudessaan tulisi olemaan tyypil-
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linen rahastoiva vakuutus j;injestel-mH. samaan tapaan kuin oli kansan-el-Skejerjestelmi ennen vuoden 1957 alussa tapahtunutta muutosta. Senjeirjestelmtin Suomen kansa ja eduskunta aikoinaan jokseenkin yksimie-lisesti totesivat huonoksi j5njestel-maiksi, sellaiieksi janjeitel-met-
sit jonka avul-la ker;ittiin suunia rahastoja, mutta joka antoi el-aike-l-;iiselle vain v;iheiisiei nopoja. Siite luovuttiin, mutta samanl-aistajarjestelmeiii pyrit;iain nyt nakentamaan taim;in asian tiimoilta. . . ., t'

(.r. Mustonen eduskunnan teiysistunnossa 24. s.1g6r)

".....Kun uutta kansanel5kelakia vuonna 1956 seieidettiin, ol-i saatutanpeeksi rahastoimisesta. Eduskunta ymmeinsi, ett;i sosiaalivakuutus-lain ensisijainen tehttivei on auttaa niita, jotfa akuuttisesti ovatsosiaaliturvan tarpeessa. SosiaalivakuutukieLla on siita alkaen ol--lut jotakin merkityst;i, . 
ja meid;in sosiaalitunvarnme olisi vansin tyy-dyttaiv;i, jos ne varat, jotka naiissE[ menkeissai vuosittain talouspnlisessista in::oitetaan, my6s k;iytett;iisiin vuosittain n;iihin tant6itur-siin. Neiin ei kuitenkaan ole asia, koska tyoel;ikelake ja saiaidett;iesslinahastoiminen otettiin uudelleen katytto6n. .-. . . t'

(V.J. Suksel-ainen eduskunnan teiysistunnossa 16. 9. 1966)

Kansanel-aikelaitoksen johtaja Pajula on todennut taistH kysymyksestai mm.
seuraavaa:

It. . . . .meidain on mydnnett;ivd, ettai sosiaal-ivakuutus jarjestelm;iii onmlassanme k;iytetty ja. jatkuvasti k;tytetaiain myos keinona p;t;iomien ke-neitimiseen. . . . . Nykyaikaiseen sosiaaLivakuutusajatteluun ei kuiten-kaan sovi enitH.ajatus k;iytt55 sosiaalivakuutus jEnjestelmri;i peitiomanke-n;ieimisveilineenei, vaan toiminta on pyr:ittaiva yh5 enemm;in ja"lesteimai;inniin s anotun j ako j;ir j es telmain avuLla. tt

(J. Pajula: Sosiaalivakuutus nykyaikaisessa
yhteiskunnas s a )

(Suomen Punainen Risti 1968:3)

3.2. Rahastojen sijoitusmekanismi

Mite sitten tulee nahastojen nykyiseen sijoitusmekanismiin, on todet-
tava, ettd vasemmisto - enityisesti SkdI ja Tpsl - on knitisoinut
sit;i, mutta keskusta ja oikeisto vaiennut asiasta. sdp on tuonut
esiin ajatuksen investointipankista, jonka lis;iksi puolueen edustajat
ovat myds painottaneet s;ieiti6iden ty6ntekijeivaltaistamista. Sijoi-
tusmekanismiin kohdistettu arvostelu on seLvdsti myoh;isyntyisempaiii
kuin nahastoinnin periaatteesta vininnyt keskustelu. ALkaen hel-mi-
kuusta 1970, jolloin mi.nisteni Leskinen esitti paljon julkisuutta



saaneen ajatuksen p;i;iomien ohjailusta, tata termiai on alettu kdytt;iei
yhe enenevdstj. tarkoitettaessa tySel ;ikelaitosten sijoitustoimintaa.
Otettakoon esimerkeiksi pari kriittist;i mielipiteen il-maisua:

r!.....Tietenkeiain yhteiskunnan kannalta er ole samantekevaid. myoskaiain
s€r ettei yksityi-<iin e.l-akelaj-toksjin ke:.tyy val-tavat p;i5omat, joita
voidaan k;iytt5ei jopa yhteiskunnan vas taises ti, koska niiden keiyttoja kontrolli on yksinomaan suurtySnantajien, liikepankkien ja vakuu-
tusl-aitosten kdsissS. io te1lA hetkellai tyoeJ-eikelaitosten rahastotovat suunuudeltaan yIi 2 rS mil.jardia markkaa ja tulevat t5main vuosi-
kymmenen loppuun nousemaan yti 5 miljardin markan. Mistaiain pikkura-
hoista ei siis ole kysymys" Ja jo taisteikin syystai on v;iltteimaitontaiottaa pakollinen tyoel;ikevakuutus yhteiskunnan hallintaan ja hoi-
toon. . . . .tl

1?I9

(Eskonen: Askel
( Paiiv5n Sanomat

eteenpHin )
10.5.1970)

". .. . .Huomiotta ei voi jettaa mydskeiain pakolli-sen tyoel;ikevakuutuksenkautta kertyvien pei;iomien ohjailua. Suomi on Portugalin ohetl-a ainoa
maa Euroopassa, jossa toisen maailmansodan jeilkeen on pakollinen e];i-
kevakuutus annettu yksityi-sten l-aitosten hoitamaksi. Meill-at nykyinenj;irjestel-md val-ittiin 1960-luvun alussa juuni vakuutuksenottajien e1itydnantajien etujen vanjelemiseksi. Vakuutuksen tarkoituksenmukaisen
hoidon takaaminen jai t5l-loin s:Lvuseikaksi. Kysymys ei oIe suinkaan
merkityksettdmi-stai peiatomista" ,-Io tall.e hetkell;i tybel5kelaitostenrahastot ovat suunuudeltaan y1i 2r5 miljandia mankkaa ja tulevat 1970-luvun loppuun mennessd. nousemaan y1i 5 mil-jardiin markkaan. T;ist;ikin
syystei on v;ilttatm;itont;i ottaa myds pakollinen tyoelaikevakuutus yhtels-
kunnan hoitamaksi. Koska kysymyksessd ovat paiiiasiassa tydntekijOilta
sH;istetyt varatr on silti syyt,i pitaa nHmH varat eril-lei5n yleisen kan-
sanelaike jatnjestelmEn kautta k.er;itt;ivis tei rraroista. MikeIi taim5n eikatsota voivan kaiydei paiinsii kansanel5kevakuutuksen yhteydessS., voidaan
tyoeleikevakuutusta hoitamaan penustaa eri-l linen valtion tyoelskelai-
tos . rr

(0. Kaipaisen toivomusaloitteesta l_449 1l-97 0)

3. 3. Sei;itioi-den verovapaus

Seeti6iden verovapaus ja niiden omaisuudet ovat viime vuosina toistu-
vasti tulleet esiin valtion tilintankastajien lausunnoissa. Vasem-
mj-stopuolueet ja keskustapuolueet vastustavat sei;itioitet ja niiden oi-
keutta omistaa metsiH ja muuta ornaisuutta. 0ikeistopuol-ueet sen si*
jaan ovat tH.ssei nykyisen 1ains5;ideinnon kannalla.

tt.....El;ikes5;iti6iden lisaiaintymj-sen ohe11a ovat uudet menettelytavat



14

tulleet k;iytaintoon veronkiertaimisessii. Kun pankit af kavat perus taa
eliikesaieitioita ja siirtaiS niihin esj-m. omi-stamiaan asunto-osakkeita,
jotta keinottel-u ei pilaisi kunniananvoisaa pankin mainetta, ol-l-aanjo tekemisissH pittalle kehitetyn verovapaan keinottelun kanssa. 0n
myos hyvin ymmiinnettHvai;i, ettei oikeistoedustajat ovat vastustaneet
el-5kes;iaiti6iden asioiden tutkimista, siIlai voihan tutkimus tuoda
esiin seikkoja, jotka ehdottomasti vaativat toimenpiteite verokeinot-
tel-un estH.miseksi. . . . . tt

(Kansan Uutiset 3. 5.1967)

rr. . . . . Erri;in;i kiireellistai konjausta vaativana ep5kohtana nykyisessei
til-anteessa on mm. se r ettei yhtioiden penustamat bul-vaanis;i;itiot saa-
vat ostaa maata ja pit;i.i sita kaiken liseiksi verovapaana maana. Nii-
den kannattaa maksaa metsist;i suurempi hinta kuin maanviljefijdiden,
koska ne voivat k;iytt5ei metsiii toisten periaatteiden mukaan. Maan-
viljelijein on saatava tilastaan jatkuvasti elantonsa. Sen vuoksi hain
ei voi kerralla hakata maahan ja myydei tilan koko mets;iai. Mutta yh-
ti6 ja s;i;iti6 voi sen tehdri. Saetid voi kemalla myyd;i vaikka koko
mets;in ja sil-lei tavoin saada heti tilan hinnan takaisin. Sen jailkeen
sillei on vara jattae maa yhden sukupolven ajaksi uudell-een metsitty-
m;iHn, sillei eih;in sen tarvitse huol-ehtia verojen maksamisesta. Esi-
merkkj-nH mainittakoon, ettii Pomarkun kunnan maa-alasta on jo 1Ir3 eo

siintynyt eriiiin yhtidn eliikeseiaition haltuun. . . . . "
(Maakansa 22.4.1965 )

4. POL]ITTISET PUOLUEET

Vuoden 1961 valtiopaiivien alkaessa kaikki puolueet Suomen pientalon-
poikien puoluetta lukuun ottamatta tekiv;it aloitteen tyontekijain
elaikelain sai;it5mises td". Maalaisliiton tekem5 oIi toivomusaloite , muut
kuusi olivat takialoitteita. Viidessd lakialoitteessa oli ehdotettu
eliikekomitean mietinn6n mukaista ::ahastointia, vain Skdl ol-i jaotus-
jainjestel-m5.n kannalla. Eduskuntak;isittelyn pohjaksi;iSnestettiin so-
siaalidemokraattien aloite. Siihen tehtiin k5sittelyn aikana muutok-
sia, mutta ne al-oitteen kohdat, jotka kaisittelivat TEL: n hoitoa hyviik-
syttiin sellaisinaan.

Noista ajoista on puolueiden suhtautuminen tyoelSkejarjestelm;in ra-
has tointiin muuttunut penselimmeiks i . Seuraavas s a kiis itel-l-ean kutakin
puoluetta erikseen niiden ideologisessa perus jarjestyksessH vasemmal-
ta oikeal-l-e.
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4. I. Suomen kansan demokraatti-nen liitto ( Skdl )

SkdI on puolueohjalmansa mukaisesti pynkinyt koko tyoeleikejHrjestel-
miin olemassaoloaj an kohti keskitetty;i sosiaalitunvajeir jestelmaiii, jos-
sa rahastointia ei suonitettaisi:

't. . ...Mite vakuutuksen onganisaatioon tuleer voisivat tyonantajat va-
kuutusta ottaessaan vapaavalintaisesti k;iytteiai hyvdkseen elaikekasso-
ja, el-;ikes;ieiti6ite ja vakuutuslaitoksia, joiden yhteisenri keskuseli-
menii toimis i sita varten muodostettava elHketunvakeskus. J;ir:jestel-
mii kokonaisuudessaan olisi tyypillinen rahastoiva vakuutusjanjestel-
mii samaan tapaan kuin kansaneliikejenjestel-mH oli ennen vuoden 1957
alussa tapahtunutta muutosta. Asiantuntijain anvioiden mukaan sen
avulIa keratttdisiin 300-400 miljandin mankan rahastot, joiden vanat
sil-te osin kuin niit;i ei vuosittain kaiytet;i el;ikkeiden maksamiseen,
olisivat tydnantajain itsens;i vapaasti k;iytett;iv5n;i, mutta joista va-
noista he kuitenkin saavat verovapauden. KaiytainnossEi tiimei jerjestel-
m;i merkitsisi sitei, ettii valtio, kunnat ja muut yhteisdt saamatta
jai;ineiden verotulojen muodossa joutuisivat maksamaan huomattavan osan
yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa olleiden tyolaiisten elaikkeis-
+r.i llLcL. . . . .

(Skdl: n vastafause tydviienasiainvaliokunnan mietintodn I9 . 5, I9 61)

tt. . . . . Sos. dem. puolueen asenne hen;itt5;i ihmettely;i. Sosialidemokraa-
tit haluavat;atkuvasti saiilyttaa nykyisen el-aikej;irjestelmiin heikkouk-
sineen. He haluavat antaa tydnantajille yh;i edell-een mahdoll-j-suuden
suonittaa nahastointia ja harjoittaa verokeinottelua tydntekijain
eltikel-ain turvin eiv;itk;i esitH tehokkaita toimenpiteitri, joi-11a nahas-
toidut vanat s aatais iin e1;ikelaiisten kaiyttoon.
Skdl:n eduskuntaryhm;i on omasta puolestaan jattanyt n:iil-lekin valtio-
p;iiviIle aloitteen, jossa ehootetaan yhten;iisen el5ke jar jestelmiin
luomista ja el5ke-etujen panantamista siten, ettii kansaneleike tunvai-
si kaikille kansal-aisi1le niittdv;in peruselliketunvan ja tydeleike Ii-
s5elaiketunvan. Lis5ksi ehdotetaan, ett;i tyoelaikejairjestelm5n puit-
teissa ei kenaittaiisi tarpeettomia nahastoja, vaan koottavat varat
kaiytettHisiin elSketurvan parantamiseen. . . . . tt

(Kansan Uutiset 23.2.1964 )

Kansan Uutisten mainitseman aloitteen pei;ikohdat olivat:

t'Suomella ei- oIe varaa pitea yll;i nykyistei tavattoman hajanaista ja
kall-iiksi tulevaa sosiaal-ivakuutusjanjestelmiiii. T;imai koskee sekii
kansalaisten el-iiketurvaa, tyovoiman j;irkev;i;i k5yttoai ett;i tal-ouden-
hoi-toa. Ennen tydel-;ikejeirjestelmiin jaykistymistd nykyisel-l-e epaityy-
dytt;iv;ille kannall-e olisi laadittava suunnitelma keskitetyn sosiaa-
livakuutusjrirjestel-miin kehittdmistai varten. Ttil-Ioin tulisivat kysy-
mykseen seuraavat toimenpiteet:
I) Sosiaal-ivakuutukset yhdisteteiain yhdisttim;il-l-;i ensiksi ty6ntekijaiin
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el-eikelaki (TEL) ja lyhytaikaisista tyosuhteista annettu tydnteki-jain elaikelaki (LEL) ottamal-la huomioon kaikki aikaisemmatkin tyo-
suhteet aikamaiairil-taan t;iysimSSr..iisin5 sekd nivelteimeil-I;i taiten
syntynyt ty6eleikelaki kansanelaike- ja sairausvakuutuslakiin;

2) sosiaalivakuutuksen haLl-into keskitet;iain yhteen
kelaitoksesta luotavaan elimeen I

3 ) tydelaikejanjes telmlin vakuutusmaksujen suorituksessa sii-nrytaiein
jaotusjairjestelmii5n eik5 koota tarpeettomia rahastojal sekd

4 ) el-tike-etu ja konj ataan siten, ettd kansanel-iike tar joaa kaikille
kansalaisille tyydytt;iviin pe::uselSketurvan, tydeleike kaikille tyo-
suhteessa olevil-l-e riitt;iv5n lisHel;iketurvan ja sairausvakuutus
nykyistii paremman turvan sairauden aikana.tr

(A. Saarisen toivonusalcitteesta 30)/ 1964)

Vaal-ikauden 1970,..73 al-kaessa Skdl:n eduskuntaryhmti teki nelj;i ko-
konaiselaikej ar:estel-miiiin liittyvatd toivomusaloitetta, j oissa myos
nahas tointiperiaatetta arvos tel-tiin :

rr. . . . .Yksityisten elaikel-aitosten, kasso jen ja s;i;itioiden kohdal-l-a paiai-
see suuni raha vaikuttamaan lii an pal jon s iihen, kuinka n;iit;i kansa-
l-aisten sosiaal-i-turvaan tarkcitettuja varoja k;iytetai;in. Eduskunta ja
hallitus saati sitten yksityinen vakuutettu eivSt pysty tarpeeksi te-
hokkaasti val-vomaan n5iden l-aitosten toimintaa. THst;i syystH suuni
naha voi keinotella vakuutettu;en vanoil-Ia melkein mielin mdairin. 0n
suurta tuhlausta, ett;i nykyisen ATK-tekniikan vall-itessa yllSpidetai5n
nEiin sotkuista ja hallintokuluil-taan mielettomain kall-ista janjestel-
m5.H.. Yhden elaikelaitoksen keskitetysti ja tehokkaasti jerjest;imainli
tul-isi sosiaal-ivakuutuksen ym. pakollisen vakuutustoj-minnan hoito ole-
maan pal jon halvempaa. T;iIIoin saiiis tyisivait vakuutettu jen varat nii-
hin tarkoituksiino joihin ne on kerdttykin, eIi sosiaalitunvan paran-
tamiseen. tt

(p. REislisen toivomusaloitteesta I621 /197 0)

Edel-l-;i lainatun toivomusal-oitteen alrekir;oittajina ol-i kansandemok-
naattien lisaiksi joukko sosiaalidemokraatte;a.

Kansan Uutisten sivuilla toistuvat samat nahastoinnin epiikohtasyyt-
teet kuin aloitteissakin sek5. konjausehdotuksena valtiojohtoinen el;i-
kejeinjestelmii, jossa rahastoinnin periaate olisi hyleitty:

t'EL5ke j;inj estelm;it nykyisellSain ovat hyvin hajanaisia, monimutkaisia
j a el;ikel-aiiset eri arvoiseen asemaan asettavia Elaikemaks uina
ker5ttyjai vanoj- ei kaytetH kuin pieneltei osal-ta eI;ikkeisiin. Taimei
koskee erityisesti tyoel;ikkeit5. Tyonantajilta penityt el;ikemaksut
kootaan vakuutusl-aitosten ja eleikesdaitiSiden rahastoihin, joissa nii-
den kaiytostai p;i5ttdv5t suuromistajat, iIman, ett;i yhteiskunnallar pu-

ai-no aan kans anel-ei-
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humattakaan eliikel-aiisistei, olisi niihin n5hden miteein paieitosvaltaa.
Lisaiksi tyonantajat saavat veihenteiai kaikki tyoelaikejanjestel-miin puit-
teissa suorittamansa maksut ja siir.rot venotettavasta tuLostaan. Niiin
valtion ja kuntien verotulot pienenevlit ja vastaavasti l-isaitai;in palk-
katy6l5is ten ras itusta.
Kuinka suurista summista on kysymys, osoittaa, ettri TEL:in ja LEL:in
nahastoissa oIi v. l-968 2,3 miljandia mk. .El5kkeisiin maksettiin
v5hemmH,n kuin ndm5, nahastot tuottivat konkoa. Arvioidaan v. L972
ndissii rahastoissa olevan 3 r 5 mil j ardia mk. Va1tion hallinnassa ol-e-
va Kansaneliikelaitos taas maksaa tainai vuonna elrikkeisiin enemmd.n kui-n
sil-Iai on nahastoissa vanoja. Nykyisell-iiein tydet5kejenjestelmei hyddyt-
tea enemm5n suurkapitalisteja kuin elaikelaiisiai. Jos yksityisten elii-
kesaiaiti6iden vanat siiruettHisiin yhteiskunnan val-vontaan ja niitd
kaiytett;iisiin todell-a siihen tankoitukseen, mihin ne on kenritty voi-
taisiin huomattavasti panantaa heikoimmassa asemassa ol-evien el-aiketun-
vaa.....tt

(Min j am
( Kans an

Tuomj-nen : Kohti yhten;iistai e1;ike jairj estelmaiei)
Uutiset 1. 5. 19 70 )

Skdl:n asenteen pysyvyyttai tiistedeskin kuvannee lainaus puolueen
siaalipol-iittises ta oh j elmas ta :

so-

IKansane]-aikkej-den ja tydelSkkeiden pohjall-e on luotava yhtenaiinen el5-
kej;injesteLmii, joka tul-ee perustettavan valtj-on sosiaal-iturvalaitoksen
hoitoon. NHin 1uodaan yhteiskunnal-Iiset edellytykset eleiketunvan ke-
hittamisel-l-e ja vailtetaiSn nykyinen tarpeettomia kustannuksia ja kansa-
laisissa epeitietoisuutta oj-keuksistaan aiheuttava hajanaisuus. Samal--
1a es tetei;in suunpiiiiomaa kenli;im5s td hal-tuuns a ja kaiyttaim.is tat hyodykseen
suuria verovapaita el-Skerahastoja. Muutenkin on tyoeleikej;tnjestel-meis-
se luovuttava elaikevanojen pittaaitaisesta ja ylimitoitetusta nahas-
toinnista ja siinnytt;ivai kentyvien elHkemaksujen val-ittomeiein keiyttodn
niiden varsinaiseen tankoitukseen eli elaikkeiden maksuun niihin oikeu-
tetuil-Ie. rr

(Skdl- :n sosiaalipoliittinen ohjetma)
(Hyvaiksytty liittokokouksessa toukokuussa 1970)
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omtdr, Dltta \r&llokunDan 3t:I-
ulcn tlctoJen muk*rn n[rili riii-
ttiit oyti henkklnect ornlrtulrccu-
tt Dtoun t[lrr,sst huomtttirra';s*
Eiiiirkl maliimrltr Vallokun(e
totcu clilkcsidtliin onr.lstukrcerr
,outunccn Ectsbn tuoton Yolr,rn
olL aliitliin verotonto trtl<ra"
Encrpiil tunnan kuin valtion-
kaan verotuhsctici ttikes:iltiiin
tctrotcttovrktl tuirrL*l rl laln lttu-
Lra,a trtrob, Drlti *iiitlii on turl-
nrlntaansr tartcn raanut sfihcn
nliXl{in rstl, hrrin vaktruiust"k-'
nbtrtr n rusl4lilen rnuBtrn sli-
tliin ellikctitounrukslstt Johtuvan
clikevastunn p.:iidinrireen lan'i'
tnen. Elilrsriii{.ibirir:n Crtlot ovrt
titbln miiiitirnn sa,tlrkl vetot:rpa rt
slltl rhppunratia., mllcu ne on
heuhittn. Slten etinr- tliikt:silitiiin
omlct{l-lt-(.en Joutun"crl ,nt fs:ltl
tuotto vol olh siiitiiin Yc.otontr
tr:lrrs.

lian*anrle mol:raet!1 ovat hlln-
nittiineet huor:ri,rl.r t:r,'llsii aik;ii-
senimlnkln siiilio jrii ir l.r;rhtrrlxtrlr
liltty?l.hn rcmnltie' riiirr!r, :efl , nlrtt-
la ]:citlirr ssltll-scnt.i ctutli+itrol-
!"lrln s!inri:a5lii lil it cie sl,a.
!rnel rtrtitt:rr.'e,,,,.r.:l;.itu,yii;r Jl
tGkrr muilia l.r.rllrr:,ll!"r. I{'t:t

Ir\r.rxn nyl ki:'iliiin k?islks! ollr,:i:r
perust rr l;, L iva ll{.:i u niran rr:i}dr n-
niiu rolmal[;r. oir lir.riit.tcltsti{ r:li,-
tettavk:a nrtiR lttl,.rhsla, J rtir.r i,.i-
rr:rkaan cl;at luie l,i.ln ailtaisirt.
.Ir'r Johiu llrrfui I:'tr.,-tn ajan slriil-
!j. siirtlic lli t0 t.l;o hehte*rrla met-
cii, sitti,iirr$ii- omi*triL*ecrr piilot-
talrkscen Ine*;imaanst verotuh-
rieltl, oo L)'\lmys tr.riaanhlrr suu-
rlrnitta.lscslr reronhlertlinrl"scrtii.
Ifysynrr cl olc win .lostakin 5b-
tiiiqti., yann yhls*ki sytleenristl.
Jonke ralhutuks€t (unturr,t lalous-
cliimlls.*i.

l,)Iiikr*iiitliililen llsiiintyrnlsen
ohtllo oval, llu(let mcrrettolytavat
tullcct klil'Lintiirin rcronkiertriml:
re-ssi. Kun pnnkit alk:rrrt nerur-
taa eliikesiiltliiiiii Jr slirtiii nil-
Lln esim. cmls(amlaan ns:ruto-
osal:kcltr, fottr kelnottrlu el pl-
laLsl kunnla.rtarrols:ln Dankin nlrl-
netta, oll.ean Jo tekeruisissi pi{-
ki.lle kchitc{,Jar vcrovrpran kel-
noltelun tansa. On my0r hyvln
y:nnuirrct6rria, rt tt olkelstoedus'
lajal ovetr vr:{ rrstanect ehiheiiii-
liiiidcn asioiden tutkimlsta, sltlii
roihan tutkinrus tuoda eslln sr:lk-
kojr" lotka chdnttnmasti veatlvrt
lohnenpltei{ii vcrukeinottelurr cr-
Hmlsr.ksl.

Per'ustusla lrl ta liohunta cdt llyt-
lriii nrielinnii:+-i;.iin. etti hxltilus
toirrri I.u tl.:ra lii ir rc! liserti tutki $luk -
serr riitii, missii nri.irin trtelsi-
nrrlta on "iirt]tr:,'t el:ikesiritiiiiricl
ortlstuksecl. lltli;tskrcu oiisi k1-
sytn5 lrscn r,el i'it trtrnlscn jiilkr:ett
r;htlvttivli rtrlir.hurtrtln lriei.rl;i
selllisiin tlrirrrr:rrpit.-:isiln, joihitt
Itrtii!:nrrk:;tsla, se!villc ltil'trir, ltisi-
asiat antar'rt lilrttt:r. I(un crltt:'-
kr:nlr. t;,t hyyJ'..,'y vlli<tkun;t:rrr
rir,ioluhl r.n. on 1.,t r sl)tii t"irir:!-
r:Li.r tullii!nusf,1:,!,(iu r5h.)vtiuirr
trrri:c1,.tl ii til,L tuil:,,rl:u.;tltnl.':n
Irlil r-; n henhilr,li i. ioi.:iir ei.'il 4iL\

:- i,irrttuj'.r, 3'trtrrirlr:.t jil rrirrlcn s:i'i-
t.i.iid?,1 etr.:i"':rr.. I

(Kansan Uutiset 3. 5.L967)
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i,,:,:: a1..1:itrn {.1'r.rg1,i!;1;'.rcl:,r '"'1- . .lIi
krr:: i.i.t rrlrt 'iSf()j,.tl l,i.it.,'..tiL :tie
Ir,tl.:'Jl chlo]rnr"ll..:r.0. r'',,.r-.niirr

k &tri'),1-,-I !."-r;; f'l:l..tj,i:;'," rr)r.;rti;tif i -
tlen u:u ir"isrl i r l+r!.'etl ::.. l.irr,;5; tti3
kr'ho'l+:i. el4ktiH,ji .,;.I .i 'lr::)lti.
BtUIC:Fitl{ln $,Iii.ilT'S.'^-1': f': .'ri,rn
r,Joituksiik:, lotJia liqillv:iti ur:-
dr, vitk'.n*!rLr tyiipalki:oJe" !i-
r[i"v]:it rlentlii tal psrar,laiat
ylennln odeltytyksl6 tat rncrklt'
Eilt €Unketnotolmlnnas ratlo.
IllllsotnLll Ja Eu(rr'f,&lal\tcn ]Tt-
tysten Hlps,lluEywyn Jxirarllua-
Elefr.

TlotEena kohderlhmlnl suqrt-
frll oGdiba.r ty6el&tc'nkutrfr.rl-
rcn lilib€rs;'et{ lilttln& mslaalt-
*t tarpoetr rrtEtrtr Euassl asun-
toJca rabnt mlco elarkecn'
rsjlUt.

AttuYalhccrr Lv6eti.Ecvak-utl*
filctoa garrttt t€rt.trfil oll *,tt'.^

rEailpt l:lrla J5rjestellltrl':,tat:-
EErt rlelcoi. JolCcnItn *.1ltii'rl

filutfur rt&dr nrutif;t',ru er;,:,-

odulllseuunrlst oiH,kb.eee:-*.{l let"
D[!,rtr ltrfi^fi,ntyes;il JE t-ifk*-
a:mmltn kotrrxeosa. AItsuv&L
lrcrn edulitstr nrhde.tlt YolCe&u

k[yttfi[ hn'!i]il "t cudutts.$*
tuls$arn lo:ri1nr:urf'en Lohoom l'
!m" n'ea kdno m dlolttrsLetr
hrotot, Jolt voldun kiifi,tiii
cl8ctustaarrustqr lieventii.mt-
*n. Tilrnln u[kOkohdrn ]lo{k-
I cr lndtmkln mY0$ m'JlA te'
hu0tt[. Varkkr nbueromasn
.ldleva]:urtugYhf,ieid4* vaP;1q3-

tl ruoltsLtrt,rst l{ts&t elr*t ol+'
ler.lr Darr ir4)lriFaa f,uui'?JilsiJok'
!'"s . klin 2,t X l$ls mri,Lll 8i)-
tolidrrer.u"v:gt*, on niiuil ekir: v*'
r,r:*ilh nr-il,l, LlEl$ nrctir.:rfk:*:r}i
I4.ei.a:r.:Lil ratln!*rflr8il- Ferla*t-
tar]liscltr kanrlollrka*n i;l oi6

r4rd+ctoir.rr!,\ n"Jtm !.rirln&d-
nilli rakrruIrts*.llls is,,,'*tlr* TF-
:'c.li: 'c ?.:i,3t t.i'ri"

'fe.i*.riil.,ia*rilg.. *-l"t:.-..*y..'tn*icit

i..:i1.-:t .,1,i. t)'. ,:iii' i;iri; r*L

i .. :.a 'i r'-1.1 ^.;-'.j, .r i,. ;J,:'
- .i 1..,r/ili;;:.:.i1.','', a. ,..,i--,'r f..)il

n'..:, , ril',:. j.it:il :r rrrrLkgrr..tl klly-
t(r..t,.r'.'!r.',1 ole..ut vrrfi(l Oli cfis:-
SJ.i* )-,..- t! :h,t t l.r,.Va er:l ir-r,,.r,r E:i-

r.,arl 
'113n 

tUota.ririi'lli..il1n tr.r'!.:c:-
tuk,i!D- Nti:.nai iaEeiJnr.i.vi..e:l
ir;l,kel:is..tn iri},c-u.viri rgre,i
tr: *;n4ir i"l pa :irsr"..ra rajibirrLl,ltol-
mlniar'.n.

UEil*a,loills, mtisl tcolnsEus-
at*lr LE..tittivl6 kas.coja el olc'
oTet fakuutuslattokrtna eldl,e-
vakuuiusyhtliit, yrltYsten eltikc-
has:r+t Jr cliitesiiiiti6t, Varojo
a J. J oi Lt a inj..'es o.e plriit tiiv ii t, Gslarr-
omahel eldleleltoket. Pa.iios.
va.roisto Luuft elale'ralruutuq
ylltlbtdru hautta. llfl"rnkuu-
trrsterr varat dolt*t"ttt Yl""t''
til t€olllsuudctr kEYttb6n. Osan
nibte m fla.nttt lalnota* rrY6r
valtto.

?'yihEemllilrtear Dllrlssl t[h-
,d:{[6n Y]cttstl dlttit cttf, lakl'
:.;iitr.i:kyr vakuutrfstcn kautta
t:*ae-Lur'1gn nili!:ornls51 i.ul1'd

,]'kd;udt,? lnutass olla Yhteir-
k::ruincr ohJaukse*a Yhktet*a
t rpelden nukelestl. Ya&kg
r$t &nnettl nroittilo et mcrt t-
ock[6ri t$-ssl ur'trteess* oka-
n8lsL6 E\ittgtit, o!: s€ 6iltl P+-
ri*attaesa tatrldttEvL Suoil-
tul*naidr r vllttrr olkearn
8lrrat rrl. fluolttutsen oolttsi
nxrt torctttoet, t5{t}$1'cdrrr 1l-
r&Lulrerl ullromre^nbwPar
tsap*tnottaro,n vlennla kehltr,
t$grlncn Jr maaa crintl>loopob'
Jan vahvtsturrnlnrn cr"et ramoJq
Joilrls ya,ItlovsllaJ*.ln lroffidfr-
tfiheet ov6t sttrle &ikoina LIh-
Ci!ur*e't. ?y0tlt$tCen Flt-trulsi'e
Cjoit.:.rfrtrierttse:t (rrl liUiA
i;r:i.j<*.1i,* rdt yrrlgd,l Faln+tafi,ivr.
Sstjrolisslt tiirtol ja elrrl-
!.oltaltrn' Igrymys .n !ilJ00
ctekkcetr(}fr.aric8 eounto'm$el'
mflq h+)Pdtrratrm, YflalStiltr
Bli::rtqi.. a:,lh-'*l*iin tcrJhlo
tu.fl}l+, '

i Kang"in'l;;r-i;s*t *.:+, 3. i.96ts)
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Smialiittspnl jas e uhsia

ekoa.e tucUo Fitt$,n Sr*e*mltlr arfirnh hrmprtr.ss$
dutrlltr mleltttioe ktdottr[cn
alllr

On nEet Xlyoyt ilmi, ett5 ko-
ko veltelnranaa rlnomrlebdict6
Pltv[n Sraomh iukuuDott$lot-
tr On tykk$nf,fl,n vs"ionnut siltf
vuod8aalaD hutjaukresta, Joaka
Yllopptlaslehti parl viikkoa ait-
tro pa[arti, J. Joko kytkcytyy
dltea ,ltilmftreen ptlomlcn
silrtoon ykrltytrtea ralralaitor.
t{o k{siln, mild tythliikrjf,rjer-
tolmil'n vrrJolla ja yhtclekun-
nau sekE ellkelBleteu hurtan
nuksellr oa vllme rn|od!8 tyit
merkkt!.tJlrJeatlJea Beolrolrtn
toplmuhrb .ek5 lrinstiedht4
teltm tolmeoapa,ntu. TtrnE yld.
ng$ YBlk.Demine[ OB lbt+lscn
roplmukeen tulqs, koake puolu-
ellle oilealte vasemr4alle qD
tE!8il artar.a om. lchmfqsd
oJassa. Tat parcmmlaldn kul.
tainen vaslkkansa, Jonke edess{
JolGlscD temppellpaptn polvet
notklstuv8t. tAmfi^n kulttlftn
vallken' vuoksl otr myyty el[-
kclEilpolvi€n edut. Ja t[ssd yh_
tcyde.d ovat my6s suurtt vr-
scnamletopuoluoet yhdcrse &m-
mattlyhtllatylltlkkccn kanrrsa
e!lkolrolhcutensa kapltaltt!resta
hcrtGFokarta kauprnncct. Sur-
k..t& oa, ettH myUc velilovalta
on orlnElrtrn luottojctr evulla
t{hln lromplottltn kytkctty.

Noin latae Ja laukeisoe Er-
konen.

Toivottavasl en paholta h6-
nen mieltddn ker+:l:nrlla, otti
tuor YltoppilsslehCe6!{ Julkatatua p&Uastuksen pelja8li ptiii-
osiltAaa jo joitakin eikoja Bit-ten teme Hrimeen yhteistyii.

Sq.ll;ilruri* qrr.s rr$rt"L siit;fl
r-ur paUarhrs e, .Illota-Fafulrr
sJ,,/sti:. ltlkuitBnut t.tfttflthil
Ft,lvlar SrlloBlla,

Jottr D!ko,uc! puommll ltly-
tllr:, 3htun HEmfr Yaihotlta
numcrcista kerrottrftoo& ettA
tuo vrhuutuelaitoltrn baltuun
kertyvistli zuurla4ttomrgta rB-
hrrtolrtr lortovr prltutue rh
sUtyl rrl^Iro Hdmo Rrlonn
tdrJottuh[o.

t'tuttr mltca on Pllvlu 8a.
nonrt ,r Drlgourn - clho pd.
jirtrtr' UlIf ?

Elk6 lrcrrote ybtccn ry.ryyD
etttr mttE ci Yllopptla^rlchttklla
Ju[ouut palJaetar tll.tl rrlu-
ta?

8c korknc nolte l&tnojr Jr
lalnoJcn LotkoJa, Jolte vakuu.
tualaltoltset artr'vsl,

L&ltra.n'r,'ah',.t;rtuslattokselta
saattaa Baacr J.-!pa, 6 prorenUu
korolla.

Muttr j.nr jnrrt.rrr kl!yttlrnllli-Intnan r':,l'uutar:* pliikoturva
kGakuhr'E luottovalruututt!
niin tr.l$k6turvakorkur perll ta-
kauik.orh.tni,. lainasummasta Jo.pa 20 progurtiie,

tAtsolf rll! huran kefi{o
"isiara rntqrs[s Ja trkaiuc::.rn-
mra Lorks ov*t ltr prorrrtUr
lr,lnlrummast&

Hrud(Bq cllr0 olekla, Esko
nea?

Yekuuturehn polkll h3rvin,
Oik ltr hy-vta.
otst 60 000 rnk lalner. Otatlalnallesl Ellketunakdhukrcn

takuun. geir'I.
Korko lrlrran cntcaeellr ve,kuutusliltokslto ! prorrntttr

eli 2500 mk vuodessrt. Takar-j*lle maksettava rlakihyvitys

jope 2S ftosre*ttla eltlktr t0000
mk. Yhtfrare 00000 mIe l8l-
nat'..9 !'nJrli{rjrr rryodcra Yrkuu!
tuelaitokgille 12 600 mk.

Kannattavaa puuhaa, vai ml-
ta?

xxx
ElI,kerahastolhlq IArffirA

pA6omien m6^drlt ovat bttwlt,
itv6n suuret.
Hlemau mlrrfh[^f,6 lcrf,nn1il

Eskonen oa tlklll olkea^ra, et-
t{ nykyisln vottatcllp kofottSt
elEkFeitf, huornetbnatl. I[orlg1
ra,baa, kerran kertyT.

Muttr oako Jf,rtevf,f, lottAt
pollttttrta krlftar rtttl, kuka
etultst ltekrl Ja huoruat, cttt
nlrao lertyy prlloa aothb re-
hE tointa? PclkX^|ry|, tttt ,o.
alctera krt Gllr ldda rllkr.
lsltortea ryatyrf ryvll, tdtn tat.
talDr altstt pruhtrtr l0ytyl U.
vau sito shqfilairo$rktn rormi,
Jolr* c;r clirrt syetromiri rrleg.
telcme*a.

Porer:p! kE,lt olttt, Jos rrttal.
ailn pEiitnllf, mitl r0ld, rr.brlfa
tebdl& !yt.

Arl! on Bltf, taetua, ett! kes-
kustelu Je laaJa keskudielu ou
palkrllarn. Afia on meiko bork.
kran poyhttty, ttcdct{h pal-
Jonko rahaa tulce ,a paljonkb
sit{ meDee Ja ttedettrEu ennus-
teidsn perusteella mlllalret ovat
Iaito.tg! msnot ttrhlaikoina.

T{sril vaiheesaa ial.r:'''-tlu
Ja edellllainatuu t^
kostelu orr tur'. .a.

Nlin aJatt-ka.

d--
J o r-,\rn-41 e-rt

(lrd.niecr, rh-,ei:il: V':':7. :1. i.l'i,t )
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Tytieliikejlrjestelmdn luominen 1960Juvun
,al,kuvuosina toi merkittlvln lisiin tybsuhteessa
olevien tyiintokijiin ellketurvaan. Tytieliikeva-
rojen rahastoinnista,johtuva tytieliirkettr,rvan hi-
das voimaantulo aiheuttaa l(uitenkin sen, etta
tytieliikkeet ovat viell varsin vaatimattornia, ia
vanhirnmilta ikdluokilta ne suorastaan puuttu-
vat. Kuitenkin juuri nuo ikiiluokat ovat suorit-
taneet sen tyiin, jonka varaan yhteiskuntamme
tiimln *retken hyvinvointi rakentuu, joten heilld
on yhtiliisesti viihintii?in sama oikeus tyiin pe-
rusteella saatavaan eliikkeeseen kuin nykyhetken
tyoil(alsula.

Yksityisten vakuutusyhtiijiden, eldkesditiiii-
den ja 'kassojen hoidossa olevan tyitl?ikejiirjes-
telmdn rahastointiperiaate estl6 riittiivien ellk-
keidcn ma,ksamisen jo nykyisille vanhimmille
ikiiluo,kille, iotka kuitenkin ovat tehneet akdi-
viai-kenaan iopa pitemmiin p2iiviitytin kuin tI-
mln hotken tytiel?imdiin osallistuvat tulevat re-
kemlin. Tyd,ntekijlin jiirjestiit ovat aikanaan
luopuneet palkankorotu,lsista saadakseen aikaa n
tyisellkej Hrjestelmdn joten tyi5nanta j ain suoritta-
mat ryiiel?ikemaksut voidaan katsoa tyiinteki-
jlin palkolsta viihennetyiksi. Sit2i paitsi nimii
varat ovat tyiinantajiin kohdistuvasta verotuk-
sesta vapaita, ioten verorasitus niiden osalta
siirtyy tytintekij2iin kannettavaksi. Kuitenlcin
niistii tytieliikemaksuista kertyvii varoia keri-
tiiiin nopeasti ,kasvaviin ia tyiSnantajien kly-
tijssl oleviin rahastoihin, vaikka suuri ioukko
ellkcikiiin ehtineit?i ikiluokkia on vailla ades
vdlttiiviiii eliiketurvaa. Kun voidaan piti2i sosiaa-

Helsi,ngissl 15 pdivlnii huhtikuuta 1970.

Kaisu !trectman
Pekka Sslls-
Aulis ]uvele.
VeiLko Selmi.

ttrfeckman ym.t Tydeliikernahsuina kertyuien aarojez rabastoin'
nin lopettamisesta.

Ecluskunna,lle

lisesti oi&eana sitl periaatetta, ett2i kukin ik?i-
luokka pitiiii huolen omista vanhtrksistaan, elilk-
keisiin ker;ittlviit varat olisi myiis niihin ,kiy-
tettAve ja jdrjestettiiv?i nykyisi,lle pel,kiin kan-
saneldkkeon varassa el2iville vanhoille ty6nteki-
jdille riiti?ivii eliketurva.

Tydelakejarjestelmiin rahastot ovat muuta-
massa ,uodesia kasvaneet io suurernmiksi kuin
kansarrel?ikelaitdksen rahastot yhteensd. Kun
jiirjestelmln maksukykyisyys niiin on jtr tur-
vattu, s,en rahoitusperiaate voitaisiin muuttaa ja-
koperiaatteeksi, jolloin eliikkeisiin,lcerdttlviit va-
,rat niihin todella myiis kiiytettiiisiin il,man vuo-
sikymmenien rahastointia. Jos nykyisten tyiieli-
kerahastojen tapaisia piiiomia .katsotmn tarpeel-
liseksi ketdtii esimerlciksi tytillisyyden tutvaa-
miseen, tihdn tarkoitukseen olisi varat koot-
tava tyiinantajilta esimerkiksi erityisen ty6voi-
maveron muodossa. Samalla tkun eduskunta pCdt-
tlii t?illaisten merkittivien rahastoin kerliimi-
sesti, sen tulee myi5s huole&rtia siitii, ettii ne tu-
levat edtrskunnan tatken vah,onnan slaisiksi.

Edell2i esitettyyn viitaten ehdotamme edus-
kunnan hyviiksyttiiviiksi toivomukscn,

ettii hall.itas ryhtyisi kiireellisesti toi-
neflpiteisiit tyiielakeiariestelmiin maut-
tamisekti sitefl, ettL eliikemaksuina ker-
t yuiit t)ofat kiiy t etiiiin ilm an pit kiiaikais ta
rabastointia elakkeisiin, jolloin myiis tyii-
eliikeiiiriestelmiin ulkopuolelle jiiiineet
aanhimmat ikiiluohat piliiseait tyiieldke-
tutaan piirifu.

Leuha Minnistti.
Heimo Rekonen.
hms Romell.
Anne-Liica Jokinen.
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4,2, TydvHen ja pienviljelijain sosialidemoknaattinen l-iitto (TpsI)

Kuten edell;i jo todettiin, vuoden 1961 valtiopdivien al-ussa Tpsl teki
viiden muun puolueen tavoin lakialoitteen, joka sis5l-si ehdotuksen
tydntekijain el-atkel-aiksi. Rahoituksen osalta puolueen aloite oli
tarkka jel jenne el-aikekomitean mietinndstH. Kuitenkin puol-ueen kan-
sanedustajat kritisoivat suunnitel-tua rahoitustapaa :

". . . . . THmrin lain rahoitus tul-ee tapahtumaan joko siten, ettii asian-
omaiset tydnantajat vakuuttavat tyontekijdnsii taikka penustavat el-ai-
kes;i;iti6it5. Meilleih;in on nyt jo voi-massa el-aikesaieitiolaki, jonka
pohjall-a ja jonka perusteella erai5t suuret tyonantajat ovat myoskin
penus taneet el-iikeseiaitidite ja vuosittain siint5neet el-aikesaieitioihin-
sii huomattavia summia vuosivoitostaan, jop. summi-a, jotka ovat tuntu-
neet eritt;iin raskaasti kuntien verotuloissa. Se, ettH nliitten el-ai-
kesat;itiditten summi-lIa ei ole muuta kattoa kuin s€r ettai taim5n sai;i-
tion konkotulot vastaavat tuon yhtym5n maksamien elrikkeitten miiiiniiii,
nostaa tuon rajan niin korkealle, ett5 t;issH voidaan harjoittaa jopa
miel-ival-taista menettelyatkin. Kun sitten asianomainen yhtymei l-ainaa
telta eI;ikes;iaiti6lte niimii varat itselleen takaisin omaan k;iytt6onsai,
niin ne neikyv;it mydskin tilinpidossa vefkana, j- koska ne ovat jo ai-
kaisemmin el-5kes55tioon siirrettynd olleet verovapaata tuloa, niin
naiin oIl-en on tapahtunut oikeastaan kaksinkertainen helpotus heill-e
tiissEi suhteessa, ja kun naiill-e eleikesai;itiost;i Iainatuil-Ie vanoill-e
viel;i maksetaan konkoa, joka voidaan mydskin tilinpidossa v;ihent;i;i
verotettavasta tulosta, niin monen kaksinkertaisesta verotuksesta pi-
detyn puheenvuonon johdosta voisi sanoa, ettd nyt on kysymyksessH
kyltai kolminkentainen verohelpotus. Kun nliin on asiat hoidettu, niin
voidaan sanoa, ett5 paljon hienommin tuskin niitai voidaan hoitaakaan
siitii huolimatta, ettd kaikki tapahtuu juuri lain kirjaimen mukaises-
fi ll

(H. Tormai eduskunnan teiysistunnossa 2. 6.I961)

KevliSl-Iei l-965, jolloin kansaneliikelaitoksen hal-Ii-tus oIi antanut val-
tion ellikeseieintokomitean mietinnostai lausunnon, j ota lai-toksen l-is;it-
ty hallitus ei hyv5ksynyt, P;iiv5n Sanomien pakinoitsija Eskonen tote-
si:

I'TaIIa kertaa puutumme kuitenkin l5hinn;i siihen risti-vetoon, mikEl on
syntynyt yhteiskunnallisen el;iketurvajeirjestelmiimme kehittamiseste...
Yksityinen sektoni kannattaa tietysti nykyist;i pirstoutuneisuutta,
koska se antaa mahdollisuudet tuntuvij-n spekulaatioihin elaikeseati6i-
den vanoill-a. Henki]6kchtaisesti olemme site mieltai, ettit viisaintaja enitoten kansantaloudellisesti jeirkevintH ynnai sosial-ististen pe-
niaatteiden mukaista ol-isi kaiken vakuutustoiminnan keskitteminen yh-
teiskunnan hall-intaan ElSkejeinjestelmiimme on nykyoloissa kien-
tynyt todellisel-Ie pirunkaulall-e, kuten vanhat sanovat. Juttuun sot-
keutuu niin monia intressej;i ja siinei on niin monta koiraa haudattuna,



etta selvyyteen on vaikea pat;istai. Ei-ttaim.iton tosiasia on kuitenkin
ser ettei nykyisess.i pinstoutuneessa jeinjestel-m;issti on samean veden
kalastajien helppo saal-istaa. Niinp5 ei ole mikdtin salaisuus, ett;ijerjestelmai avaa nimenomaan suurtydnantajille suotuiset edellytykset
keinotell-a mm. veronkient;imisen muodossa. . . . . tt

(Eskosen pakinas ta rrK;ienpoikatt )(P;iivain Sanomat 2. 4. 1965)

Eduskunnan kiisitelless;i syksyllai I96 7

musta vuodelta 1965. TpsI:n edustaja
valtiontilintarkastaj ain kento-
laus ui :

tt. . . . .Voimassa olevien verol-akien mukaan ef;ikesaiaiti6n venotettavaksi
tul-oksi ei katsota, mit;i s;iaitio on toimintaansa varten saanut siihen
meieir;iein asti, kuin vakuutusteknillisten perusteiden mukaan s;iaitidn
elaikesitoumuksista johtuvan eleikevastuun peitteimiseen tarvitaan. Ele-
keseiiiti6iden tulot ovat tathein mei;ireiain saakka verovapaat siita riippu-
matta, miten ne on hankittu. Valiokunta on mietinndssEi;in lausunut
odottavansa, ett;i hallitus viivyttelem;ittH valmistuttaa ja antaa edus-
kunnaLl-e esityksen siita, ettii ainakin maatalous- ja rnets;imaasta saa-
dut eldkesai;itidn tulot aina katsott,aisiin saiaiti6n veronalaiseksi tu-
Ioksi.....
Kysymys on siita, ett5 miljoonaomaisuudet, jotka eldkesaatioiden vH-
lityksell-;i on saatettu nonmaalin verotuksen ulkopuolell-e lopultakin
edes joltakin osin saatettaisiin venotuksen piiriin. NEin liseittai-
siin sekai val-tion ettei kuntien tu.Io j a ja hetpotettaisiin vars inkin
kuntia, joiden hanteille on siirretty entistai enemmiin vastuuta hyvin-voinnista. Toisaalta tiedetH.Sn, ettei kunnallisvero ei oLe pnogres-
siivinen ja kunnallj-nen verorasitus siten kohdistuu erityisesti pie-
nituloisiin.. ...rt

(Vappu Heinonen eduskunnan taiysistunnossa 15.11. 1967)

ffsunnuntai-iltana ndhtiin televisio.".I) perin mietenkiintoisia seik-
koja el-aikepolitiikastamme. . . . . Miksi tuossa ohjelmassa ei suonaanpuututtu esimerkiksi siihen, mink;i vuoksi pakolliset el-iikevakuutukset
ovat yksityisten vakuutusyhtioiCen keisissai j a niita pdnkittHmeissai?
Mi-ksi elSkevakuutusmaksuista nahastoidaan jattilaisosa jrilleen lai-
nattaviksi erittdin edullisin ehdoin tyonantajill-e ja miksi oikeusjlisenten nimitt5miseen elaikes;iSti6iden hallituksiin on vain tydnanta-jilla? Miksi lainapeieitokset ovat salaisia ja miksi julkisen sekto-
rin osuus elaikelaitoksen my6nt5mistai Lainoista on vain kymmenkunta
prosenttia? Toisin sanoen, miksi koko elaikejarjestelm;i on pantu pal-
vel-emaan yksityisen pEieioman etuja ja intnessej;i ja elskeIdiset ovat
koko myllyssai vain keppihevosia? Heist;i puhutaan ja heilIe kohdiste-
taan rrymmiintiimystiitr, mutta elSketasossa se ei nay. Kysymys on todeL-

1) 0hjelmassa kaiytetyt puheenvuorot on
6.3.

esitetty jal jempeinii kohdassa
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Ia' suunenluokan .huijausta, etenkin, kun eltkenahastojen vanoissa on
kysymys nimenomaan ty ntekijOilte sisdHn mitatusta pal.kasta, . . . . tt

(Toukomies : Seelittev88)
(PSivEn Sanomat 3. 3.1970)
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4. 3. Suomen sosialidemoknaattinen puolue (Sdp)

Sdp :n puoluetoimikunnan asettama tydryhmai on valmistelemassa puolueen
uutta elaikepoliittista ohjelmaa. Tyonyhm5n keskusteluissa on noussut
esiin muiden ohella kysymys TEl-vakuutusyhtididen m5drein supistami*
sesta ja niiden hal.l-intoelinten tyomankkinavaltaistamisesta. l'liin
ik:i;in sijoitustoimintaa koskevaa lains;i;idainto5 trrl-taneen ehdottamaan
mttr:tettarzaks i . Er;i;in;i mahdol-lisr-rute ena on neihty inves tointipankki ,

1:ili,a kaui, ua tyoelaike jar jestelmH.n si joitustoiminta hoidettaisiin.

Ty6e1;ikejanjeste1m55 ajatellen on oleeIIista, ett;i TEL sei;idettiin
Sdp:n aloitteen pohjalta. Ni-inp5 puolueen suhtautuminen janjestel-
m5ii.n on oIIut muita vasemmistopuolueita suopeampaa:

" n.. o .ElSkejanjestel-m5 on tankoitettu joustavaksi ja aikaisempaan so-
siaaliturvaan sopeutuvaksi kokonaisuudeksi, joka kdyt5nndssai voi pe-
rustua el;ikekassan, el;ikesiiaiti6n tai vakuutuslaitoksen hoitaman el-;i-
keturvan pohjal-Ie. Kun tyonantajat huol-ehtivat kustannuksista, on
myds kansantaloudellisesti ja yrityssaiiist;imisen n;ikdkulmasta penus-
teltavissa, ettai eliiketurvan takeena olevat varat 3;i;ivHt yritysten
kei,ytt6on lains5ainnosten tunvatessa toisaal-ta el5kkeensaajien oikeu-
det ja sananvall-d.rr. . . . .rt

( Suomen Sosialidemokraatti 15. 5.19 6I )

"o.. ..Pyrkimys kodifioimiseen ja yhten5isyyteen kuulostaa sinainsH kau-
niil-ta. Mita siltai kuitenkin voidaan tarkoittaar s€ seIviSS kansan-
elaike aitoksen paajohtajan antamasta lausunnostEr. . . . " Siineihein siekai-
Iematta ehdotettiin sievoinen osa tydel-aikej;irjestelmlin varoista siir-
retttiviksi maanviljelijein el;ikkeisiin. Totesimme jo valittomaisti senjeilkeen, ettHrryhtendistiiminenf'nH.j-ssli merkeiss;i ei voi tul-1a kysymyk-
seen. tt

(Suomen Sosialidemokraatti 20,L0. 1963)

Kun vuoden 1966 aikana her;isi keskustelu pakollisen tapaturma- ja lii-
kennevakuutuksen ottamisesta valtion haltuun ja kun keskusteluun useas-
ti liitettiin mybs TEL j a LEL, sosiaalidemok::aati-t puol-ustelivat ty6-
eL.tike jair jestel-m;iai seunaavaan tapaan:

". " "..Tydelaikelakien ymp;irilt;i k5ydyissli keskusteluissa on usein tuo-
tu esiin asiat niinkuin tydelaikel-ait suonitettaisiin yleisistai va::ois-
ta" Olisivat siis ik;iSnkuin lahja yhteiskunnalta palkkatydlaiisille.
Sen vuoksi on palautettava mieleen j;i1leen se tosiasia, ett5 n;iin ei
oIe asianlaita. Tydntekij;it ovat aikanaan Iuopuneet sen suuruisista
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pal-kankorotuks is ta kuin mitei tydelaikevakuutusmaksuina heidein puoles-
taan nyt suoritetaan. . T5h;in perustuen on palkansaajilla teiysi syy
katsoa asiaa niin, ettii tydel;tkevakuutusmaksut ovat heidain omia mak-
sujaan neidd.n el-Sketunvansa hyvaiksi. o . . . tt

(V" Sandel-in eduskunnan t5ysistunnossa 6.I0.I9 66 )

Marraskuus s a
kohd.an Sdp: n

l-966 pidetty puoluekokous muodosti jonkinmoi-sen k55.nne-
su.htautumisessa tySelaike jan jes teimaitin "

'lTyos 'il'ide-eltike j;in jestelmli on saatava liitetyt<sijossa on pohjana kansanelaike ja johon
i LIe oma el;ike j 5r jes teJmSnsti " 

tt ( Kuusi )

yleiseen el-aike jar-
nakennettakoon myds-j es telmaiSn

kin yrittai tj

N;iyttaiv5ssH artikkelissa Suomen Sosialidemokraatj-n etusivulla syksyJ--
le 1968 kritisoitiin voimallisesti eleikesHaitioit5:

rrTydnanl-ajat eivait oIe kovinkaan monessa tapauksessa ul-ottaneet pa-
ko-]-listen pelruselSkkeiden lisaiksi tul-evien vapaaehtoisten Iis5elaik-
keiden sLromaa turvaa tavalf isiin kainsdkouriin" Sen piiriin on kel-
puutettr-l p;i;iasiassa toimihenkil6ita" . " " .

Rekisterdity jen el;ike jairjestely je.n, jotka ovat ty6eI;ikelain alaisia
ja joihin oikeus kentyy perusel5kkeiden kanttumisperustein, piinissai
on hieman yti 20 000 ihmist;i. Rekistenbimlittdmait e1;ikejairjestelyt
koskerrat sen sijaan toistasataatuhatta toimihenkil..oe"
Viime mainittujen. turvaavuus niippuu oleel-l-isesti siita millaista
el5kelaitosta tydnantaja k;iytt;i5. El;ikelaitosta tai eliikekassaa kaiyt-
t;ivien on suoritettava sdainndllisi;i sosiaaliministerion vahvistamia
maksuja. Jos seflainen tydnantaja lopettaa toimintansakin, oil tydnte-
kijan siihen asti ansaitsema oikeus el5kkeeseen suojattu.
EISkesei;iti6idyt ihmiset ovat sen sijaan mil-tei turvattomia. HeiIla
ej- ol-e varmuutta ef5k-keen saannista. E1;ikesdaiti6n rahoitus on riip-
pu.vainen tyonan ta j as ta, jolla on kaiken 1is;iks i oikeus lainata seiai-
tiSon siintaimainsei varat viimeistai penniai myoten takaisin itselleen
antamatra lainasta mit5ain vakuutta. Jos teil-lainen tydnantaja lopet-
taa toimintansa, eleikkeiden s;ianti on hyvin epd.varmaa. NHin k;ivi
Lievestuoneella Haarlan lopettaessa paperitehtaansa. Monia aivan
elSkeidn kynnyksellei ol-l-eita jai taiysin vaille turvaa.
Rekisteroim5ton el5keturva on niippuvainen ty6nantajan tahdosta.
El.aikkeen pohjana ol.eva palkkaper^uste on h;inen meieir;itttivissaiain samoin
kuin aika, joka Iuetaan tyontekijHn hyveiksi eLdkett;i m;iSntittaiessti"
Lis;ielaikeoikeus peruuntuu osaksi tai kokonaan jopa sil-l-oin kun tyon-
antaja purkaa tyosuhteen ilman, ettd tydntekijai olisi antanut siihen
aihe tta.
Rekisterdimaitrdmien elaikejairjestely jen piiriin kuuluvien ihmisten
vastuun m5ainai :raha]lisesti liikkuu telle hetkell;i 3 mil-jardin mankan
tieriimiss.i. Sen saannin suhteen ei ole kuitenkaan syyt.i el-5te1l-ai
harhaluulo ja " Elaikes;ieiti6iden pii-rissH olevien tunvahan on todelli-
sr.:.udessa olematon"



LainLaatijatkin ovat pj-teineet sitai sell-aj.sena sHeitiiesseiS.n, ettei tydn-
antajan perustamall"e s;iaiti6lle saa peni;i maksuja ty6ntekijdilta" Va-
litettavasti heilte on jeiainyt huomaamatta niiden k5ytt6kelpoisuus ve-
ronkierrcn v;iiineenai. Ty6nantajat kaiytt;ivatt niitai hriikdilem;ittd juu-
ri siihen. Muuan ajattelija on sanonut: Kun ketuille kaivaa luolan,
ne kaiy ttaivait s ite. It

(H. Toivosen arti-kkelista: ttElEikestietioiden turvaar.ruus epa-
varma, kdyttdkelpoisuus venonkie::toon hr,zvHrt )

(Suomen Sosialidemokraatti 26. 9" 1968 )

K r: I u van rza al ikauden alus s a
paisen ym. alJekirjoittama
Ia p5iiomien oh jailuun:

jdtettyjen aloltteiden joukossa ol-i Kai-
toivomusaloite, jossa puututtiin muun ohel-

"n " o.,Huomiotta ei voi jattea myosk5ein pakolJ.isen tydel;ikevakuutuk-
sen kautta kertyvien pH.iiomien ohjailua" Suomi on Pontugalin ohel-Ia
ainoa maa Euroopassa, jossa toisen maail-mansod.an j;iJ.keen on pakolli-
nen e.l-iikevakuuttrs annettu yksityisten laitosten hoitamaksi. Meil-Iii
nykyinen jarjestelmai vatittiin 1960-luvun aJussa juuri vakuutuksen-
ottajien eli tyonantajien etujen varjelemi-seksi" Vakuutuksen tarkoi-
tr:ksenmukaisen hoidon takaaminen jai teiltdin sivuseikaksi. Kysymys
ei ole suinkaan menkityksettomistai p;iSomista. Jo talle hetkel-l-5 ty6-
eleikelaitosten nahastot ovat suuruudeltaan yli 2 r5 miljandia markkaaja tulevat 19?0-Ir.lvun loppuun mennessH nousemaan yli 5 miljardiin
markkaan" THst;ik.in syyst;i on vail"tt5maitdntei ottaa myos pakolLinen tyo-
eLaikevakuutus yhteiskunnan hoitamaksi" Koska kysymyksessii ovat pea-
asiassa tydntekijdilta sHEistetyt varatr oD si.ltj syyt;i pitaa n5mai va-
rat eri1lai5n yleisen kansaneleikejenjestefmHn kautta keriitt;ivistai va-
noista. Mikal.i t;imain ej- katsota voivan kaiydai peiinsei kansaneliikeva-
kuutuksen yhteydessS., voidaan tydelaikevakuutusta hoitamaan perustaa
erilfinen valtion tyoeliikelai-tos. rr

(0. Kaipaisen toivomusaloitteesta 1449/1970)
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Kaipainen ym.z Ehdotus laiksi tydntekiiiiin eliikelain muuttami-
sesta.

Eduskunnalle.

Laki
tytintekiiiiin eliikelain muuttamisesta.

Eduskunnan pdlttiksen mukaisesti muutetaan 8 p?iiv?in2i heiniikuuta annetun tyiintekijZiin
elakelain (395/61) 3 S:n 1 momenttia ja lisdtHln lakiin 3 a S seuraavasti:

Tytinantajilta tyiintekijlin el2ikelakien nG
iall,a kerlttiiviit vakuutusmaksut ovat itse
asiassa tytintekijiiiltd sllstettyjii palkkarahoja.
TiistI huolimatta pi6tiisvalta niitten varojen
k?iyttistii on elimillii, joissa muilla kuin tyiin-
tekijtiitten edustajilla on enemmistij. Niinpi
tyiSnantaja voi vapaasti valita sen vakuutus-
laitoksen, josta hiin ottaa tyiintekijtiilleen tytin-
tekijiiin elekelain edellyttdm2in eliilcevakuutuk-
sen. Tdtii siiiinnijstii olisi muutettava siten, etra
tyiSnantaja olisi velvollinen jiirjestiimlln vakuu-

3s.
Eliiketurvan jiirjestlmisti varten tulee tydn-

antajalla olla el2ikevakuutus kotimaisessa va-
kuutusyhtiiissi tai avustuskassalain (47|/ 42)
mukaisessa ml2irdtyn tyiinantajan tai md*dt-
tyyn tytinantajaryhm2iiin kuuluvien yritysten
palveluksessa olevia tyiintekijtiitd varten perus-
tettavassa eliikekassassa taikka eldkesiiltitin
lain (469/55) mukaisessa eliikesiiiitidssl, sen
mukaan kuin tyiinantajan palveluksessa olevien
tytintekijtiiden enemmistiS on piiiittiinyt. Mikeli
sliititjn toimintapiiriin tulisi pysyviisti kuulu-
maan viihemmiin kuin 50 tytintekij?i[, el2ikkeet
on kuitenkin turvattava vakuuttamalla. Vakuu-
tusyhtiti iilktjiin kieltiiytykti antamasta tai voi-
massa pitiim?istii siltii haettua eLlkevakuutusta
siltii osin kuin ,se ei ylitii tiimiin iain mukaisia
viihimmiisehtoja t2iyti2ivii2i eldketurvaa. Keski-

Helsingiss?i 16 p?iivln?i huhtiJruuta 1970.

Osmo Kaipainen.
Matti Ahde.
Meed Kalavainen.

tuksen siten, kuin tytintekijlin enemmistii on
pllttiinyt. K2isiteltdessii tyiieldkelakien mukaisia
sijoitus- ja eliikeasioita ei piilttiiviinl elimenii
tulisi olla, kuten nykyisin, vakuutusyhtiiin hal-
litus, vaan hallitus tiiydennettynl lisljdsenill2i,
joista 2f3 osaa edustaisi tydntekijiijlirjestiijii
ja | / 3 osa tycinantajaj?irjestiijii.

Edell5 esitettyyn viitaten ehdotamme,

ettii Eduskunta byaiiksyisi seuraauan
lakiebdotaksen,

nlinen vakuutusyhtitj voi kuitenkin kieltliyty?i
vakuutusta antamasta, jos va,kuutulcsen haki-
jaa ei yhtitijiirjestyksen mukaan voida hyv?ik-
syl yhtiiin osakkaaksi.

la S.
Silloin,kun vakuutusyhtiiin hallitus kdsitte-

lee timdn lain mukaisia ,sijoitus- tai eliike-
asioita, tulee sen olla tiiydennettynd vlhintiiiin
kalcsinkertaisella m?iiir?illii lisd j iiseniii, joista 2 / 1
osaa edustaa merkittiivimpiii tytintekijljlirjes-
tiilld ja l/) osa merkittiivirnpid tytinantajaj?it-
jestiij[.

Tiim?i laki tulee voimaan
kuuta 1.97

parvana

16r;o 11s'ikainen.
U. H. Voutilainen.
Paavo fiililtaingn.
Tyyne Paasivuori.

Uljas Mikelil
Akseli Rod6n.
Urho E. Knuuti.
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Kaipaincr: ym;. Ehdotu.s laiksi iyhytaikaisissa ty\suhteissa ole-
uien tydntekijiiin elnkelain maattamisesta.

Eduskunnalle.
Tyiinanrajilta t,,,ijntekiidin eliikelain noialla

keriittdviit vakuutusmaksut ovat itse asiassa
tytintekijtiiltii siieistettyjl palkkarahoja. T6std
huolimatta piidttisvalta nliiten varoien k?iyttjs-
t2i on _elimill5, joissa muilla kuin tyOntehijtiit-
-ten edustajilla on enemmistij. Niinpii esimer-
kiksi lyhytaikaisissa tytisuhteissa oleviea tyijn-
tekij?iin eliikelain edellyttlmiss?i ty6elakekas-
soissa plZitlntdvaltaa k?iyttdv?it valtuuskunta ja
hallitus, joissa puheenjohtajan ohella on vara-

Laki
Iyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien rytirtekijiiin elIkelain muuttamisesta.

..Eduskunnan pdzitiiksen mukaisesti muutetasri 9 paivana helmikuuta 1962 annetun lyhyt-
aikaisissa tyiisuhteissa olevien tybntekijdin eliikeleri 2 S:n 2 momentti ndin kuuluvaksi,'

puheenjohtaja sekii alan ryiinantaia- ia tyijnte-
kijzijiirjestiill5 yhtillinen edus,tus.' Kohtuullista
olisi, ettd tyiintekijdjiirjestiiillii olisi enemmistii,
esimerkiksi 2f 3 osaa hallituksen jiisenist?i.

Edella esitettyyrr viitaten ehdotamme kun-
nioittavasti,

ettii Eduskunta b)uiiksyisi seuraaadn
lakiebdotuksen:

k.uutettavien tytintekijiiin lukumti2irZi?in, tulee
vs1:uuskuntaan ja hallitukseen valita vastaava
suhteellinen mIIrI asianomaisten valtion viras-
tojen edustajia tyiinantajajiirjestdjen edustajien
asemesta. Puheenjohtajan tai varapuheeniohta-
jan tulee olla vakuutustoimintaan perehtynyt
henkilii. Valtuuskunnan asottaa el2iketurvakes-
kus, joka myiis valitsee hallituksen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan.

Tytiel2ikekassan chjesdintij annetaan asetuk-
sella. Kahdeile tai useammalle tytieliikekassalle
voidaan antaa yhteinen ohjesiiiintii. Tyiieliike-
I ..,. .. ..kassan pddtdntdvaltaa kdyttlvrit valtuuskunta
ja hallitus, joissa puheenfohtaian ohelia on va-
rapuheenjohtaja ja joiden muista jasenistd 2/)
osaa edustaa tybntekijdriesttijZi ja 1/3 osa tytin-
antajajZirjesttijn. Jos tyiieldkekassassa vakuutet-
tavien valtion tyiintekijlin lukumiilrii on suuri
suhteessa muiden samassa tytieldkekassassa va-

2s
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traalsooea: TElelifkc snnt i&idcn rlltat tan is c tt a eliLc kas soihsi.

Edutkunnrllc.
Tyiintekijiin diikelain (TEL) mulqincn cll-

tevrkuutus on rnahdolliste iiriertll vakuutus-
yhtitbrl, elikekersassa tai dikeriititissi. Vii-
mctrimrinirut hitokset ovat ylrden tai useam-
mrn toiriean taloudcllisesti lahdla olevan yrityk-
rca yhteydessl toimivia eliikelaitoksie. Elike-
Lou tai cliikesdntiij on mrhdollista perustaa,
ioc r.r, toimintapiiriin kuuluu vihintirin J0
tytintckijin. Vuoden 1 969 piiittyessii TELeliika
terrcia oli 10 ja TEl+liikeciiiitiijitl i35 kap-
pnlette. Nlicien toimintapiiriin kuului yli
200 000 tyiintekijlil di runsas neijinnes TEL:n
hoko her&iliipiiristi-

Yrityskohteisiste ellkdaitoksista voidean si-
alnsi todetl, ettl niihin pcriaatteessa iiitryy
urcitr myiintcisil piirteiti. Ensinnikin voidann
eliikcrarkaisut Ferustaa eiIkkeeohakijan torlei.
Iirtcn olosuhteiden tuntemukseen, mika i.r,:
eddlytykset mnMoliisimman oikeudennrukai..
relle ia samalla tarkoituksenrnukaiselle ellke-
piiitiikseilc. Edelleen on yrityskchtaisessa ellke-
'lritokressa mahdollisuus luontevalla tavalla ro-
lcuttra tytintekiididcn osallisruminen heitii kos-
Levien rcsigelisten esioiden k?isittelyyn. Sarnoin
voidran tyiipaikan oman ellkelaitoksin toimesta
doksellisesti iiuiestiie sellaisia tilaisuuksia,
jotka palvelevat yrityksen entisten jo eliikkeellii
olevien tviintekijiiiden harrastr.rs- ja muuta va-
pae-rjantoinrintaa sekii edesau ttavar eliikellisten
sosiaalisten'kontaktien siiilymisti. Myds tun-
tuisi siltii, ett[ helppo tietojenvaihto eldkeiai-
toksen ja yrityksen v2ililla johtaisi kohtuulli-
siin hallintoliustannuksiin.

Ehkesri2ititiidcn hallitukseen tulee nykyisen
Iairrsiildtnntin mukaan kuulua vIhintIIn yksi
siltitin toimintapiiriin kurrluvien tvtintekiiiii-
&n edustaja. Tyiinantaja vr:i kuirenkin yksi-
ptroliscsti miidrltii tdmiin edu5tajan. Tilannetta

Helsingiss[ 17 piiiviinl huhtikuuta 1970.

ei tilti osin voi& pitll tyydyttivinfl. Kun on
.kysymykscsri tytinteki;iiiden l*Lisiircfut€n sG
siaalirsioiden hoitaorincn, tulce tytintekiy?5ideo
edustukscn olla voimgkkaampi i hciciln itrcnsl
piiltett{vissi. Asia olisi iirj:stcttiivi soveltren
tasavertaisurxtpcriaatetto tytinantaja- ja tytintc-
kijiedustuksccn samdla tavalle &uin tyifcliikc-
jiiriestelmlissl on asian leita esim. Ellkerurvalccs-
kuhscn, LELtytidlkekassojen ja TEl<likekm-
sojen hallinnossa.

Nykyisissil eliikesldti6issl on runsaasti seliei-
sia, ioiden tytintekijiipiiri on erittiin alhainen,
jopa vain muutamia kymmeniii tytir:tekii6iti.
Nriin pienissii puitteissa ci kohruudella voide
hoitaa asioita sill6 asirntunternurkseila je huo-
idia, mit[ lakisliiteisen eliiketurvan hoiraminen
edeliyttfrisi. TenI eplikohta on korjattavissa
,uai.n siren, ett,i TEl-rliikekassan ia TEL-eli&e-
sditiiin toimintapiirin alav.laa korotetaan huo
mattavasti korkeammeksi kuin nykyinen reir
50 tytintekiiiiii.

Aiheellisesti voidaan kysyi, miksi yrityslcot>
taisig TElcldkeiaitol<sia on kahra tyyppil, eli-
kekassoia ia eliikesdiitiijitli. Onhan niiiden toi.
minta TEl-eliikevakuuruksen osalta miltei so-
mantapaista Iukuunottamatta edellii mainittua
eroa hallintoon osallistrrrnisessc. Ndin ollen oli-
sikin tutkittava mahdollisuuksia TEl-eliikesii?i-
titiiden muuttamiseksi eliikekassoiksi.

Edella esitettyyn p€rusruen ehdotan kunnioit-
taen ecluskunnan hyviiksyttlvlksi toivomuksen,

ettii bollitus sttoritttttaisi kiireellisesti
selaityksen TEL-elikesiiiitiiiiCen nuat-
tamisestt eliikekassoiksi ia tiillaisen elii-
kelaitoksen toinintapiiriin kuuluoien' tydntekijiiiden tiiiiriin tarkoituksenfiiu-
kaisestd alarajasta.

Mikko Laaksonen.
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4.4. Suomen maaseudun puolue (Smp)

Smp:rr puolueohjelman sosiaalipoliittisessa osassa todetaan elaikepoli-
tiikasta vain seunaavasti :

ItOlemme yhten.iisen koko kansan kunnallisen tydkyvyttomyys-, vanhuus-
ja tydel;ikkeen kannalla. Kansanelaikkeitai on korotettava. Val-tavat
eliikenahastot on k;iytettHvai ajoissa tarvitseville ja lopetettava nii-
dern tarpee ton keriiS.minen . rr

(Smp :n 1967 vahvi-stetusta puolueohjelmasta)

Tiim;invuotisen Smp :n puoluekokouksen antamassa julkilausumassa todet-
tiin sosiaalipol-itiikasta muun ohell-a:

t'On luotu suhteettoman suu::eksi paisunut virkamieskunta sosiaalitur-
van tehtdviai hoitamaan, kirjavuudessaan omalaatuinen elSketurvajair-
jestelmien viidakko, jonka byrokratian sokkeloihin eldkkeenhakija
eksyy. On pantu kd.yntiin ennenkuulumaton ::ahojen kokoaminen el.ike-
rahastoiksi, joista varsinainen el-eikkeensaaja saa vain murusia. . . . .

Puoluekokous esittaie kiireellisesti toteutettaviksi ainakin seuraa-
vat sosiaalipoliittiset toimenpiteet:
" " . B. El-eiketurvajairjestelmien yhtenaiist:iminen ja yksinkertaistami-
nen on toteutettava. T5.ssH mielessii on virkakoneistot yhten;iistet-
tH.vH..rt

(Smp:n Lahden puoluekokouksen julkilausumasta)
(Suomen Uutiset 3. g. 1970 )

Smp: n puheen johta ja puol-es taan on todennut:

rrsuomen kansa on eliikerahastoihin kereinnyt vuosikymmenien kuluessa
hirmuisia summia. Naita el-Skkeentanvitsijoiden varoja ovat kuiten-
kin valtaa piteivHt k:iyttaineet ilman vastuuta laajalti v5;inin" Naif-
Ie eliikkeentarvitsijoiden varoilla on maksettu suunia palkkoja ja
nakennettu komeita palatseja, neiiIlS vanoilla on pdnkitetty suur-
teollisuutta, voimalaitoksia ja valtiota edullisilla lainoilla, mut-
ta eI;ikkeentanvitsi j at ovat jeieineet useimmiten viimeiselle tilalle.
El;ikkeitd on heiIIe maksettu kitsaasti: rajoitetusti ja viivytellen.
Kaiken kukkunaksi tSmai sama kohtuuton linja on vall-innut kaikissa
eliikeasioissa aina vakuutuslaitoksia ja niiden maksamia konvauksia
myoten.....
Suomen Maaseudun puol.ue on n5issai asioissa alusta alkaen o1lut ten-
vei115 linjoiIIa. Me olemme vastustaneet veiairinkaiytoksiS ja tuhlai-
Iua el-;ikkeentarvitsijoiden varoj-lla" Me olemme vastustaneet rahas-
tointia, joka k5ytinnossii on johtanut vain etuiluun elEikkeentarvit-
sijoiden kustannuksella. n o . o tt

(Puheenjohtajan palsta: Elzikelinja)
(Suomen Uutiset 2,3.1970)
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lorv.el. nio lltl

Vennamo ym.: Toimenpiteistii TEL:n ia LEL:n elAkkeidet
korottamiseksi.

Eduskunnalle.

Edellisen eduskunnan ja kansainrintamahal-
lituksen aikana poistettiin maassamme suurten
el?ikkeiden ellkekatto. Sit?i vastoin pienten elilk-
keiden alarxjaa ei ole 'mii?iriitty. Niiin voidaan
meilli maksaa julkisista varoista ylisuuria ja yli-
pienil el2itr<keitii. Tiistri syysta erityisesti TEL:n
ja LEL:n elakkeet ovat laajalti lkohtutttoman
alhaiset, vaiflrka rahaa niiihin tar'koituksiin on
eliketurvakeskukseen kerlttynii yhteensii 2 500
miljoonaa nylryrnarkkaa.

Kerityt ,rahat luonnollisesti on koottu eldk-
{<een ja korvausten tarvitsijoita varten. Siksi on
v?iirin, etta niita sddstetZiln ja 'kliyteti2in mui
hin tarkoituksiin, vaikka eliiklkeen ia korvauk'
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sen tarvitsijoita eleii maassamfr€ suurissa talou-
dellisissa vaikeuksissa. T6mii on epiioiheudenmu-
kaista ja kohtuutonta.

Mainituilla perusteilla eMotamme kunnioit-
taen eduskunnan hyv2ilksyttdviiksi toivomuksen,

ettii ballitus rybtyisi kiireellisiin toi-
menpiteisiin pienten ia albaisten TEL:n
ja LEL:n eliikkeiden baonattauaksi ko-
rottamiseksi ia eliikkeiden korotetun
alaruj an miiiiriiiim is e k s i t ar koi t uk s e e n ke -

rilyillii uaroilla, ioita uaroia eliiketarua-
keskaksessa on keriittynii yli 2 500 nil'
ioonaa rykymarkkaa.

Veikko Vennamo
Mikko Vainio.
Arttur Niemeli.

HeikLi Kainulainen
Pentti Antila.
Matti Silander.
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Tellin ja Lellin pien-
eEl{kkeitri nostettaya

F.lr!il,ir,r'i'.rn asiat ovat maassamlne hakoteillii. Rahaa kylll
ktr:rlliin jatkrrvasti suunnat(onria summia, mutta vanhuus,
lr;il;r'vrttiirnyys .il rrruut elflkkeet ovat tiirkein pleniii. TImE
li:iy rrrtiis selviisti ilmi vasta suhteellisen lyhyen aikaa toiml-
rrrr..ta. r.!;iketurvakeskuksesta, jonka alaisia ovat Tellin noln
l{0tl.0ii0 t."*iintekiJilii ja Lellin liihes 500.000 tydntekiJE6.

Viirne vuoden lopussa olivat Tellin ja Lellin elflkerahastot
no',:ssert hokonaiseen 2.600 mllJoonaan nykymarkkaan elt
2(10.000 miljoonaal vanhaan markkaan. Kokonalstulot olivat
.llJll nril.ioo:rat nykymarkkaa, mutta kuitenkin msksettiin sa-
iyr;rnr luoina eliikkeitii vain 250 miljoonaa nykymarkkaa, eli
alle uuolot yksistliiin vuosituloista valtavlsta elikcr*hastols-
la plrlrutnattal(aan.

'tr'r:llin vanhuus- ja tyiikyvytttimyysellkkeet olivat vuoden
pri'ittyesse kesl<im6.[rin vain 201 markkaa Ja Lellln 10{ mrrk.
l; rtr kuu kaudtssa. Perh r: -t'!ahkeiden keskimiiiir[t olivat Telliss[
irll .i;r Lt!lissii vain 89 nrarkkaa kuukaudessa. N[in sit$ pihistet-
tiin eliikkcissii, va.ikktr, rahaa oli roppakauprll& puhumattakatn
r!rih}. r:irlen uIkopuolellc jiilneistii. Elrikkeensaajia oli hieman yli
t0r).ri,)i) henkil6ii, jotka siis viirnckln vuonn& saivat klrlstiiii n6l-
lirivviitti.

'I'ellin .ia !,cllin eliiketurvakeskusta hsllitsevot suuren rahan
.il trisirlisrrrin rnir'het. Siriih ovat suurllla palkoilla Ja piiivii,-
korr .ru!.:si! la kai kliI ma'rrume napamiehet valtlovarainmlnlsterl
,,iivii; Ilcrernii+s,tii S:1tr{:n .i*htajaan, SKP:n Arvo Hautalaan
saakka. il{ur:toinkin i,iiyhien elikkeentarvltsijoiden rahoilla
Iir llfl sopii milliitii krrn johtajien llsEksl on hallituksessa tois-
trkvrnrnentd, jiisentii htuillii korvauksllla Ja edustajistossa
rrlaamrrr. rrrurituloisimpia liihes 40 JEsentfl. Valituksia klsitte-
Itvrissii rl:ikelilutakutrnassakin on noin viisitoista jiisentii plii-
asiirssa korl<eapalkkaisia virkamiehi&, valkka raastuvanoikeu-
r.lt.tl'in 1r,irnivat kolrnrlla jiisenelli.

Itun r:liikkeitE on maksettu viihiin je plenln6, niin mihln ovat
rahlt nrorneet. Yhtiiit ovat antaneet velkakirjoja lilhcr 1.000
rniljoonaa nykymarkkao eli 100.000 miljoonan vanhan markan
t'rlostii ja suoranaiset sijoituksetkin ovat liihes 28 mllJoonaa
nykymarkkaa.

SIIP ei voi hyvilcsl,li liillaista menua. Elikkeentarvitsijoille
on rnaksettava kunrrolliset ellkkeet, kun rahca on. Yaltavat ra-
hastot ovat eMhkrentarvitsi,ioiden rahoja. Niiitll rahastovaroJ*
el saa ki.ytt5"l rlkkatlle ruuryhtldllle Je gn6stE[ tulevla suhn-
polvia varten. Ne on k6.vl,ettivI sykylsten vanhusten, tybt0it-
mien,ia nruiden tarvilscvien hyviiksl. ElikkeentarvitsiJoiden
varo.ia ei mytisk6iin saa tuhlailla, eik6 kuluttar kapakolssa.
Sitiipaitsi suuret mrksut rasittevat raskrartl monle pleayrittl-
jiii. Keriityt valtavat raha.stot ovat muodostuneet soslaallaoi-
duksi pilomahsi, jola hstlitsevat monopollt Jo prtLoyhtelt-
kunnan sosiellsmln mahtl eliikkoentarvltslJat unohteeo. Elflk-
keitii on huomattavasti korotettava Ja tarpeettomastr rahostol-
misesta luovuttava, jolloin voidaan my6s alentaa maksuJa.
Suomen kansan varallisuutta el iaa kiihtyv[I vauhtla kesktt-
tiil sosialisoituihin hahastoihin.

( -,,1;,..,o,-L lju t:-se : 11.'it. l97U )
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l)4. 5. Keskustapuolue (Kes)

Tydntekijein el-aikelakien astuessa voimaan plrolueen p;iai-;i;inenkannatta-
ja antoi tunnustusta tehdylle natkaisull-e, mutta jo puolitoista kuu-
kautta my6hemmin tyyli oli arvostelevaa ja kutakuinkin sellaisena se
on sHilynyt sitten kar:tta vuosien:

ItTydsuhde-elSkkeiden toteuttamiseen tanvitaan erittatin laaja ja mo-
riimutkainen hallintokoneisto, joka ilmeisesti tulee olemaan varsin
raskassoutuinen ja nielee varsin suuret halljntokr:Iut" Elekkeite
varten kertyy suuria::ahastoja, jotka ovat eleike aitosten ja tydnan-
tajien kaiyt6ssai ja joihin julkinen valvonta ei r.:1otu. Ty6suhde-el;ik-
keiden kustannukset sensijaan joutuu koko kansa maksamaan kohonneidenhintojen muodossd. . o n . rr

(Maakansa2) r9" B" r962)

" " . . . . Nykyisen ty6suhde-eleike jHrjestelmein eplikchdat ja puutteell-isuu-
det johtuvatkin juuri siitd seikasta, ettEi jairjestel-mH perustettiin
vanhanaikaisen nahastoivan vakuutuksen pohjatle, jotta tyonantajat
saavat pitdei eleikenahoja 5 eotn koroll-a ha].l"ussaan lr0 vuotta ennenkuin
ne kaiyteteiain elaikkeen maksamiseen. Tail-Iaisessa jain j es teJmdssii on ky-
symys suunesta nahastoinnista, esim" tein5 vuonna anviolta 23 vanhaamiljardia, ensi vuonna kun val-tion ja kuntien tydntekijHtkin tulevatj;irjestelmtin piiniin jo 35 vanhasta miljar"dista, Kokoomuksella onkin
heta vain n.iistd nahastoista eikH suinkaan ihmjsten elHketunvasta,
kun se vastu.staa el-aikej;i::jestel-mlin kokonaisuudistr:sta. Kokonaisel-ai-
keuudistuksessa ei kuitenkaan ole kysymys sjita, ettai tHl-lainen ra-
hastointi ja pankin leikkiminen siinrett5isiin johcnkin muuall-e, vaan
ettai se kokonaan lopetettaisiin ja siinryttaisiin nykyaikaiseen si-joitus jar jestelmtilin, j onka avull-a voitaisiin tunvata panemmat el;ike-
edut kaikil,le veilittom;tsti, ilman 40 vuoden odotu.saikaa.
Se kokoomuksen v;i.ite, ett5 tyosuhde-el-eikemaksut maksettaisiin yksi-
tyisin varoin, koska tydnantajat ne suorittavat, ei pid;i afkuunkaanpaikkaansa, Ensinnaikin tydsuhde-el-aikemaksr.tt ovat- vain yksi kustan-nustekijai, jonka tydnantajat siirt5vait hintoihin niinkuin mr:utkin
kustannukset ja jonka siis kaikki kuluttajat, koko kansa maksaa"
Toiseks i , tyos uhde-eleikemaks ut vaihennet;iain verotettavas ta tulos ta ,joten val-tio ja kunnat menett5v;it telta tulonosa]ta rzerotusoikeuden"
Teimain venotulojen veihennyksen osalta siis voidaan katsoa myds julki-
sia vanoja katytett;ivHn tyosuhde-eliikemaksuihj.n. " o . .,'

(Maakansa 5.11.1963)

1)
2)

Vuoden
Vuoden

1965
r965

lokakuun
syyskuun

l? pv: stii, s itli ennen maal=ais liitto
alusta Suomenmaa
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Viel-;i syksyllai 19 6 6 , jolloin eduskunnassa keisiteltiin tydelaikelakei-
hin esitettyai per:,he-elatketurvaa, Suksel-ainen puuttui rahastoinnin Pe-
ri aatteeseen:

It. o . . . Kun ensimmriinen kansanel;ikelaki vuonna 1937 seiiidettiin, se ra-
kennettiin rahastoimisen pohjaIIe. Silloiset vanhukset ja tyokyvyt-
tdm5t jHtettiin l-ain ulkopuolell-e ja lohdutettiin tyokykyisiai sillai,
ett5 he vanhoiksi tultuaan saisivat tunvaa nahastoi-1ta, joita ken5ein-
tyy. K;iytiintd vei kuitenkirr s iihen , e t'tH l-akia j ouduttiin paikkaa-
maan niiden vuoks i, jc1.l<a cli jatetty ulkopuolelle. . . . .

Kun uutta kansanelaikel-akia vuonna 1956 s;i;idettiin, ol-i saatu tarpeek-
si rahastoimisesta. Eduskunta ymmii::si, ettai sosiaalivakuutuslain en-
sisijainen teht;ivd on auttaa niit5, jotka akuuttisesti ovat sosiaal-i-
turvan tarpeessa" Sosiaal-ivakuutuksell-a on siitai alkaen ol-1ut jota-
kin menkitystS, ja meiddn sosiaalitunvamme olisi var"sin tyydytt;iv5,
jos ne varat, jotka naiissd merkeissai vuosittain talousprosessista in-
noitetaan, my6s keiytettdisiin vuosittain niiihin tarkoituksiin" Naiin
ei kuitenkaan ol-e asia, koska tyoelaikelake j- saiaidett;iessai nahas toimi-
nen otettiin uudel-Ieen kdyttdon. " ". ott

(V.J" Sukselainen eduskunnan t5ysistunnossa 16.9.1966)

Yrittajeiel;ikekomitean mietinnon julkistamisen jailkeen Suomenmaa teh-
dens i :

I'TiihHn asti ovat niin vasemmisto kuin oikeisto olleet tyoelSkejdrjes-
telmdn, siis komitean enemmiston ehdotuksen kannall-a" Nyt vasemmisto-
puolueet ovat temppelin harjalta, siI1ai heidainkin on pakko myont5ii,
ettei v;ihemmistbn ehdotus on sosiaalisempi ja oikeudenmukaisempi eikei
jate eniiii ketaietn el5keturvan ulkopuolel-1e " HeistH riippuu, nyhdytaiain-
ko yksityisten vakuutusl-aitosten ::ahastoja uusien l-akien turvin kar-
tuttamaan, mihin enemmistdn ehdotus johtaisi" Jos vasemmisto on yhai
edelleen yht;i tiukasti kuin aikaisemminkin vakuutuslaitosten talutus-
nuorassa, silloin tuskin jae jalje1le muuta vaihtoehtoa kuin komitean
enemmistdn mukaisten lakien l-aatiminen, sillH sekin on panempi kuin
ei mi tEiiin . rr

( Suomenmaa 2V ,L " .9 6 7 )
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Eltikesfrfrtitlt verolle
(

Valtlovereinyalioku.ntr esltt{{
fuirrl valmlstuaee.se mlefi nnbs-
eier\ ettai hallitus vllvyttale-
ErIUn rrJ.r.islutlee csityksen
dit& ettia ainakln rnaotalo'.rs- ja
mcte&naas[c gaadut cliihesiliiU-
titdca tulot katsottaislin ainr
se'idtiro veronalairksl tulo,ksl,
Salrnln valioku.Dta ehdotba,
ctti hailttus kiinnitt{S huomlota
Je ryhtyy toimenpit*islin el5kc*.
sd6tibiden Ja vakuutrrsyht ioldcn
riJoitusomaisuud$n s, ialvrs'luk-
rsn poistam,iselEs,i. l.r rrn.:si itiaj-
Lef,nottclu saa vHhllelita 1.iurtea
olheuden Ja kohtrnrrlen terttu-
vrtr asien.

Elikesdiitii:iilld *Il vur:rien 1965
ti.l{npiiiikihsen rnuk*arl varoja
?23,5 mllJoonaa. J*rta kiinteiio
metsimaan osaa 4ti.ilO0 hehtea-
rin edeslti. Mqrlen kuntien ve-
rotuspo.lije on s8liti0iden rrrea-
omaisuudea verovapaudeo
vuoksl ksventunut oleamoisesti,
Jcka on tuonut kunnille ijsivat-
kzuksia. Tdmfin vuoks{ rrn.
keskustapuolueer. piirissB on
tun nc*lu hurrlta ma aomaisrruden
rlir tymisesti sfrAriijlrleo kiisiin.

Ehtltyis*tl kunnallteveon osa.lta
ula oa oliut eeiU[ .ro u$tte
rnroria. MaaiaLrkuntica Llitto
tcki valtiovaraiololnisterirille
irsiaa kckevan erlrykrtn Jo
r^roden 1884 lopusra Edtstys on
h.dtcnkin o[ut htdasta, muits
tf,hlhuukausina lience ratkaizu-
ja odotettaviesa.

Vakuutushitosten - si,is my6s
elskes5iitidid6n - verotuskysy-
myksct crvat parhaillaan profer-
sori OlIi Ikkalaqi puheenjohdol-
le toimlvan lllleverohrksea
uudistustolmikunnan kfisiteltS-
vind. Tolmikunta el ole raanut
vielfl tydt{iin f*iiit<ikseeo, mutta
valHovaralnrninisteri ilmoitu
SeketEiin edushurrnassa, ettl
mleUnntin pitiisi wtmistua l{-
hikuukatuien eikuna Asia otc-
taan hett t$miin ftllkeen halli-
tu ksessa kiisitaltilvl ksi.

Nykt'inen hallllus tuekln tun-
tee halua cdis{Xe veronldcrt5-
mirt5, joten hauan puhutuo
el5kesiiti6lden maaomalsuu-
dr:n veronvapauden plivdt o'rat.
lrkrn luetut. I

( Suomenmaa l-.11.l-967 )
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Ddustunnrn klsiteltcss[ vii-
rnc' vllkolla hallitutsear ker-
toorr*r nrodelta l96C kiin-
aft tt$tr hcrkus:talussa huo-
rnloa. GDakohtiio, ioite tiit-
Ery crltrtrtcn s3iltididcn toi-
tnlbtre la vaminkin niiden
vcrohirselliagen asemaatr

Pcrurftrslaldvallokunta oli
mietlnoOslin esitriinyt tut-
hittav"kd, mlssi milriD Dlaa-
ie metrEomafuuuksle on siir-
tynyt dittdiderr omistukseerl
lftckuctelun alkana ehdotet-
tlia Leehrstapuolueerr tahol-
te pcrtta, Jossa halUtwta ke-
hdettltn ryhtymhAn kiircel-
ll&.tl tolmenpiteisiln eldke-
laitotco ja eHkesiidtididen
omlctanleo kilnteist<ijen i<un-
ndlisvtrctusta koskevien
eplkobtien poirtemise!;*t-. Tli*
ti DoDtta ei kuiternksag liY*
vlksfrtty. Se sai taahseen lii-
hinnE vain keskustaptrolrteen
liinet lhmetyrti her[tti, etti
nlmenornaan vaserarnistar';'h-
miit, lotka ovat puhunxrt
uscln slltiiiiden erikoisa.se-
masta Ja verovapaudqta, t'i-
vdt pitiirreel tlte porrsiehdo-
tusta karmattamiserr arvoise-
na. Vaikka perustuslaki t'alio-
kunnan mietintiibn sisliltf i-
kjn kehoitus siilitiiiiden Irlft.rn-
omaisuuksieu tutkimiseen on
kunnallisvcrotukseen ulottrt-
vien porsaarrreikien tnteami-
nen ja tukkirninen kturtien
talouden kannaita niin kii-
mcilinr':l tehtivl, etti se oli-
si ansaiunlrl. eriko.ishitolnall-
;ul'scn edtr::kttnn;f,n t ;,lrirl.ta.

Nittitrnc:raan e1:irresa.lt,iilt
ovat, nril.iliirr siiiti,'iihin niih-
*ien sin;i, erikcrsasr:nri rsJ, et-(i ne o';a". l.ir:;ter.slu- j.r iii-

kctulojensa oselte vcovepai-
te. NEille rEntitiillc orr dtrtlh-
nyt eri[t]itu humnttavia
omalsuusarvoJa, rakE [laa-
la mctsEomaisuuksia ettE er-
vopapereita. Ellkcslititiiilea
lukumii5'.'E liihentelec nykyi-
sin jo puoltatuhatte ja niidea
hallussa olevet caeizuudct
edustavat erlttiiin suuria P6i-
onrie. Sri6tiiilden vcrovap€.u-
clen ohella ovrt myih nirtl
perustaneet yrl$ksat votnet
saada melkoisia verohelpotuk-
sla, joten vailnrtukrct nliy't-
tiil4yvlt verottefal kaurrltr
kahtaalla.

Verotulrrcllisten sethkolca
ohella on kiinnitettdvl paiae-
vaa huoririota yh[ paisuvhn
omaisuuluien, nlrnenomaan
maa- ja mets6kiintcist6jo
siirtyrr.iseerr sS6titiiden omls-
tukseen. Tfillain<n kehitys ci
voi olla tervettl ia niinpl
yhteiskunnan olisl asetettave
sille telki[. On valitettavaa,
etti sltti6iden asemaa koske-
via tutkimuk-sia ia ePiikohtien
korjaarniseksi tarvittavia toi-
menpiteitii ei olc seatu edis-
tymiiE,rr riittavdn nopeasti. Hi-
tautta ja toimettomuutta el
voiila puolustella silld, ottei
aeiaan olisi' kohdistettu jul-
kista huomiota. Siit[ on Pu-
huttrr usein ja selvittelYjen
tiedelhiin mytis olevan vireil-
lii, n:utta tulokset ja toimen-
pileet antavat yhii odottaa it-
sea:in Olisi vihdoinkin rYh-
d-'-ttdv[ korjaanraan lliti
khst:irn;ittdmiii puuttcelli-
surri<sia, joita siiiuiiiden, tar-
ke'n:n;i i'. sa rrottr.rna huorrratte-
r;aa ta.',i:rrCelusla rnittaa dus-
tavieu sriiititliden asemaan
iijtlly. rl

it

(Suomenmaa 11.5.1967 )
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4.6. Oikeistopuolueet (Lkp, Rkp ja Kok)

Kolme oikeistopuoluetta k;isitel15;in seuraavassa yhdessd, koska yksj--
kai5n niist;i ei ole arvostellut rahastointia.

Kukin naiistei puolueista jetti vuoden 1961 valtiopaiivien kokoontuessa
tyoelaikevakuutusta koskevan fakial-oitteen. Jokainen niist;i seuraili
eliikekomitean mietinndn viitoittamaa linjaa.

iiufvudstadsbladet, joka tosin ei
palstatilaa sen ktiytt6on, totesi

ole Rkp:n lehti mutta joka tanjoaa
tuo Iloin :

?rNiinii positiivisina tekijoinS, jotka mahdollistavat tyoelSkkeen to-
teuttamisen, voitaneen pitiiH mm. itse elSkevakuutusmuotoa ja sita
joustavaa sovellutusta, johon taim;i antaa mahdollisuuden. Elinkeino-
el;imail-Ie arvokkaaksi muodostuu oikeus lainata el;ikkeisiin varattuja
vanoja aktiiviseen taloudelliseen toimintaan. Teim5 muodostaa ainakin
jonkinlaisen korvauksen tydnantajil.le. Naiin edistetS5n taloudellista
hyvinvointia eik;i vaihiten juuri tul-evien el-aikkeensaajien eduksi. . " . " I'

(Hufvudstadsbladet 2 5. 5.19 61 )

Hufvudstadsbladetin mydnteinen linja jatkui mydhemminkin :

".....o1-i pakko, kun jerjestelmtiii luotiin j- yleistH el;iketurvaa naken-
nettiin, edet;i varovas ti niin, ettei el-inkeinoeliimli5n , joka vas taa ta-
m;in eliikemuodon kustannuksista, asetettaisi alttiiksi kohtalokkaal-Ie
nas i tuks e 1Ie .

Nyt meill-a on jairjestel-m5stH muutaman vuoden kokemus ja tied5mme sen
vaikutukset. Naimd vuodet ovat osoittaneet, ettai on mahdoll-isuuksia
edetli askel pitemmeille. Teirkeei tekij;i on t5l-16in se joustava jHrjes-
telmai, joka vastoin erEiiden vaJtion johtohenki16iden toivomuksia va-
littiin. Tydnantajat saavat vapaasti val-ita eni vaihtoehtojen kesken
ja heilte on tarjoutunut mahdoll"isuus saada suurin osa suonitetuista
maksuista takaisin lainoina" Teim5 menkitsee sit5, ettH paiEioman viihen-
tymisestH ei tule niin voimakasta kuin olisi ol-Iut syytai oLettaa, jos
olisi valittu veihemm5n tarkoituksenmukainen organisaatiomuoto" ". . " "

(Hufvudstadsbladet 10 " I2.1964)

El-.iketurvakomitean mietinnon j uJ.kis tamisen jeilkeen lehti totes i :

tr . . . . . Toinen perustel-u, joka puhuu t;imiin jer jestelyn puolesta on, e t-
tei maanviljelijet itse vaikuttai-sivat eleikejarjestelmein halli-nnossa.
Asiantuntemuksellaan he voisivat mydt;ivaikuttaa siihen, ettd el;ikejain-
jes telmain peiiioma kaiytettdisiin paitsi yksitt5is ten maanvil jefi jdiden
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hyv;iksi ennen kaikkea "maatalouselinkeinon kehitt5miseen. Sellainen
janjestehnd voisi tu1la my6s merkitykselliseksi luottolaihteeksi, jo-
ta Kansanel;ikelaitcksen ehdo.ttama keskitt;iminen Kansanel-dkelaitok-
seen ei toisi mukanaan.rt

(Hufvudstadsbladet 28.L. I967 )

Tydelaikelakien voimaanastumispd.ivein;i Uusi Suomi, joka on j-lmoittanut
ajavansa samoja tavoitteita kuin kokoomus, lausui:

". ... .Myonteisenei piirteen;i uudessa eliike jer:estelmEisstion flfl. r ettai
onganisaatio toimii hajasi joituksen pohjal-1a siten, ettH el;iketunvan
toteuttajina tulevat toimimaan vakuutusyhtiot sek;i eliikesS:iti6t ja
el5kekassat. Tdmei onganisaat-io takaa suuren joustavuuden ja Iaitos-
ten keskeisen kilpailun voidaan odottaa pitaa palvelun tehokkaana ja
kustannukset alhaisina veruattuna siihen, mik;i olisi ollut asj-anlai-
ta, jos koko toimeenpano olisi annettu yhdelle ainoaLl-e IaitokselIe,
Iaihinnai kansanel;ikel-aitoksell-e. Elinkeinoelaimein kannal-ta on l-isaiksi
ensianvoisen tiirkeaiai, ettii eleikej;irjestel-mEin varat voidaan hajasijoi-
tuksen puitteissa oikeudenmukaisella tavalla kitkattomasti sijoittaa
takaisin tuotantoel;imeiain, valtaosaltaan samoille yritt;ijiIIe tai ai-
nakin samoille piireille, jotka elaiketunvan kustannuksista vastaa-
vat. . . . . tl

(Uusi Suomi l-.7.1962)

Vuoden 1963 lopulla l-eimahtanut keskustelu ynittaijien elatkekysymyk-
sestti antoi aiheen kokoomusl-aisu.l ) , Hdmeen1innassa ilmestyvain H;imeen
Sanomien p5aikinj oitukseen ;

trlIulkisuudessa on keskusteltu yritt;i3ien ja vapaan ammatin hanjoitta-jien elaikekysymyksen jenjestHmisestS. Erityisesti on huomiotaan taI-
1e kysymyksel-le omistanut Maakansa ja kansanellikelaitoksen paejohtaja.
Maakansa on esittainyt oman el;ikeohjel-mansa yritteijiai vanten. Sen mu-
kaan tyontekijain ja yrittdj;iin el;ikkeet rahoitettaisiin poistamal-la
tyontekijain elSkeLain nykyinen nahoitusjanjestelmit ja ottamalla sen
sijasta kaiyttodn nk. jaoitusmenetelmS, jonka mukaan vuotuiset el;ike-
menot suori-tettaisiin vuosittain tydnantajilta ken;ittaivin maksuin tai
veroina kaikilta. Tyontekijain elEikelakien jo suoritetut maksut kaiy-
tett;iisiin t;imdn ohell-a elaikkeensaajien piirin laajentamiseen niin,
ettH n;iiden lakien ulkopuolel-1a nykyisin olevat yritt;ij;it tulisivat
elaiketunvan piiniin.
Tyonteki jein eleike k;isitetaiein tyonteki jein ansaitsemaksi palkaksi, jon-
ka maksaminen on vaj-n siirretty my0hempiiSn ajankohtaan, ts. eliike-
ikri;in. El-aike muodostaa nHj-n oIl-en osan tyontekijein kokonaispalkasta"

1) Tata nykyai lehti on puolueista riippumaton
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Maalaisliiton eI;ikeohjelma menkitsisi siis ensinnHkin site, ettH.
tydnteki jHn ansaitsemasta palkasta k;iytettSisiin osa muiden kuin h;i-
nen el-;ikkeidensH nahoittamiseen " T'oisaalta elSk-eoh jelma merkitsisi,
:cs maksr:t keriitttiisiin yksinomaan tyonantaj ilta, myos sita, ettli
tyonantaja-asemassa ofevat yrittajet joutuisivat kustantamaan myos
niiden yritt;i jien el5kkeet, jotka eiv5t taissai asemassa ole. Ket;i
viimeksi mainittuun ryhmatHn kuuluisi, ei juuri j;itt;ine sijaa anvai-
Iui1le.....rt

(Haimeen Sanomat 3" I2. 1963)

Ei5kejArjestelmien monimuotoisuuden knitiikkiin Uusi Suomi asennoi-
tui ndin:

". . . . .EJ-eikejanjestelmiSmme on arvosteltu varsin n;ienn5isin perustein,
ettd ne ovat hajallisia ja ttturhanrt monimutkaisia, kun taas yhdestH
paikas ta ( Iue maalais Iii ttolaisvoittoisesta kans aneleikel.ai tokses ta )
johdettu keskitetty jerjestelm;i edustaisi setv5pi-irteisyytta, tehok-
kuutta ja oikeudenmukaj-suutta" Anvostelijoiden todell-isena syynH on
yksinomaan hal-u p;iSstai valvomaan elaikevakr:utuksessa aina liikkuvia
suuria paiatomia ja tekemS5n niiden avuIIa poli-tiikkaa. JHnjestel-mien
kannalta on Iaita t5sm;illeen pHinvastoin kuin naimii poliittiset anvos-
telijat sanovat" Keskitys merkitsee vinkavaltaa, joustamattomuutta
ja ep;ioikeudenmukaisuutta, nykyiset tydelaikejarjeste1m5t taas tehok-
kuutta, joustavuutta ja edu.nsaajien erikoistarpeiden riittavaa vaa-
rinottoa. Niite myos val-vovat edunmaksajat ja edunsaajat itse, ei-
kai hevin voi- kuvitella mahdoll iseksi, ett;i nHmH luovuttaisivat omien
el-Hketalletustensa valvonnan sirzul listen k5siin. " " . oIt

(Uus i Suomi I 3. 3. 19 6 6 )

Viimevuotisen atomivoimalaluoron j;ilkeen kokoomusJainen Aamulehti
kirjoitti seuraavasti :

r'... ".Nyt valtiol-le mydnnetty suuri luotto rajoittaa eliikevanojen
kaiytt65 tuotantotoimintaan, mutta toisaalta tydelSkelaitokset pita-
nee seihk6energian saannin lisd-Smistd siind mai;irin tuotantoa edist;i-
vrinai, ettd sen rahoittaminen on t;iss;i vaiheessa tarkoituksenmukais-
ta. Tydeleikemak"suina yritteijilte ker5tyt sdaistot hy6dytt;ivait siis
varsin monipuol-isesti yhteiskuntaa: Elaikkeensaajia, elinkeinoeliimiiei
ja rahapulassa oIe-vaa vaLtiota, Ne eivait suinkaan makaa hyodytt6-
minai suurkapitalistien kassaholveissa niinkuin kommunistit koetta-
vat uskotella. tt

(Aamuiehti 8"3"I970)
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Fl5asrlrtoJen ohJellu nhyltiil
elwer veJk*t puuhta, nr!k&^ ci
olc lhmellln Erltylredl roriee-
lldcmokneut ovrt ryhtyneet hir-
r..rtamaan rttt pllmlnlrtcrin Joh-
dolle rcn telh, ettl tAh5n asrl-
Lt on kuulamma vlrte mrnrllt
lhra vlkuuuntaao- Sosirallde-
molrmtit ovat llse kylll aktil-
vkedl mukrna moncllakin tavtl.
Lr tuosra vlrtoiou ohissmtlelsr
pankklen, vekuutuslaitosten ym.
Iautta. Ouho.nyt niln, cttl velr
hetdfln Johdosreea olevet laitok-
set ovat Jekaneet piiiiomie oikcin
!a muut vliirin vel ovrtlo he lt-
relln Jaleneet v5lrin eli elvit
ole antaneet rahla Uman vakuuL.
ria hn'iin tartoltulriln.

Yhteiskunta ei ruinkaao ole
niln picnl mEiir[hjl p[iomevir-
toJen ohjailussa kuin nyt halu-
tean ucl(otella. Vlimc l.uonnakin
olivat tulonsllrrot yksit-vlselti
Julkiselle seltorllle noln 0 mil-
Jardia mk, mutta takarsin pAin
vain noio 3 miljardla mh.

Aika hyvta on julkin,:n 6r'kio-
rl puolensa plt6nyt. Yl:,ri:i',rrsn
lettoinvestointi oll viime r. ut'nna
vrjaat 3,5 mlljerdis mk eh lS-
het 8 % plenempi huin ec?elll-
sen[ vuonrra. Julkinen n*itoir'.,nca-
tolntl taas oli 1,5 mlijardiu. rnis-
rI oli vajaan G %:n lisiiys. Oli-
aikohan noilla luvulila hieman
tekemista toistensa kanssa eli et-
t{ Julkincn puoll on vetlinyt yk-
sltyiseltd puolelta rahae pois iiian
paljon. Tai olistko valtio ohjan-
out hlemao vSdrin ykslryisilti
ottamaaDsa rahaa ell pAiisti,inyt
siti kulutukseen liikae ja jitt5-
nyt omiinkin lnvestoinieihinsa
vahemmen puhumat.takaan siitii,
ettii julkiset kulutusnrcnot ovat
lisriantynoct viirre vuonn:t cli'm-
m:in kuin tksitf isct kulutir:nrt:-
not. Tillaisia hikuja hailitits joka
tapauksr.,rsi, itrt csitt;iii kerto-
tnuksei.\a.rlI'uiiitiovar:ritr trlastir
viinie \'uodclta.

Sa.mi:r:,., t<r,r Ionlr,t)r.e.;.r:i on i<..i-
kcnlar;tr :'.:,,i lir jil pirnl:i I l, 'r,:r
Se Re lgot: tt.iil l,ir-nrln rahan h..,y-
t6sti ! i.r Ltlr-.rr omlrs3 puub::sa

lsoja ia virtoiapr9nra
Vrltton osalta Llrji oB vrrolr-
lcnteriln verrattar'r, Nihpl ltr-
trrtr vol nlhdt, kun brpe.td
montr rivur fa almiLctt{ rcbl-
lec, erllalsh hrtka- jr nuttr
hurtannukch. Vllmc vuodcn val-.
tlovierailuhtr oll huomettrvtn
Neuvortoliltoo piimtnirtrrla Ko-
sySinin kiyntt $ilIl" KurhnauL-
get olivat yll f@ 000 mL. Tere-
vallen presidentti kivlirt TuL-
holmessa. miki melrol vlhnn
pEllle 2 000 mk la vuodcn lDGi
Neuvostoliiton vlerailustt on vlc-
ld tuUut prrlatuhrunon merlrn
tdlkllasku. Muuten Moskovarre-
kln vol Ladotter Jotakin plltcl-
Ien siiti, ettA eriAlle toimlstoegu-
laiselle on ma&scttu Sfi) merhrn
Lorvaus h[nen krlmlturlrLteen,
Joke on tadonDut Morkoven
ruurlShetysttj,n edurtutllojeo vae-
tenaulakortr

K.a n sa nelEkel e ttge _!_ay-ttii} lle:
teneel_s-elitti gisep larvgtta omlgn
n9_noptvlrtoj-e4sa_ _ 9!j a1yrlp$
a-vornerellii, sille se on llhettinyt
kiertokirjeen eluetoimistojen Joh-
tajile ym. elikelaitoksen tolmi-
pailoille. Sen mukana seuraavat
leivaseminaarissa pidettyjeo csl-
telmlen lybennelmiit seki tkaoi.
tus siitl, ettl tuo aeminaari Jdr-
jestettiin nimenomaar Laasan-
edustajien tolvomukgesta eiki rc
maksanut enempil kuln maese-
minaarl olisi maksanuL Kurtan-
nukset sen mukaan 16 500 mk eli
3 pennil eliikkeensaajaa kohti ja
vield pienempi summa tietysti
vakuutettua kohtt Ja Jor laitor
oUsi vielA viitsinyt laskea, nlin
tletysti viel:ikin vtrhemmiin Jo-
kaista kansalaista kohti. Jostakin
sl')'ste laitos ei ole tullut llmoit-
tatrccksi. paljonko se maksoi
osanottajla kolrti. Joka tapauk-
sessa nratcina',iik!:a on kovassa
kurssissa ja onhau laitokse-<sa si-
tipailsi tictokorre, joka pystyy
laskenrl an.

r./, n*-r/'oA P-v{'u

(Aamuleht i 27 ,9. 19 67 )
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Elflkevarat ja valtio
VlUn fllrltlEn pur,tcltl !ar- sroor erft6toinilDotrltn _ Lruttrnca, ydlartre,lrluoEca rr- tcolltmudcn Jr yrtty.totnlnBrh

hotttamtranr on bellthu @rttu- .dlstrn..ca.
nut parcontn lulD tolnlnaer-
aoen hon&Lcen edellslssi vrlhelr_ Teollisuusnlnlsteri ei lllncisesfl-
!4. Odotcttstl hslUtu tllDttl Eltn ole omlr aletulrlmn hvpqy'
tyahtlLGlrlostoa puo6e€o, Jotfr tellyt kourn, Looks Juut nlin
ov8t.trtlircrnnrdHn reholitrDcd ta,p8htuU LUiu mlhln ranoo olevrn
cnerglatoloutemme inver,tolntl- t{*lltr py*lr' Juwl h&En
trrt,ofiq m.nr. Potrjoh- jr !tI- mdIxlt sElhsi tarkoltulsthhlu
tl'ornen vesivoroaloldcr *s,lea- tytiU$yydcn Jc teloudclusaD klr'
Dultattl. Nyt tyolltkelaltatailh nrn cdfrtlotrelel tyiblill.vrrlerr
raadusta 250 ml{oonan n rrkan EDE hetkellE suottcteaftED Jr
Ieloasts rllttioee Dul&mhi:] .to_ huomettrve ca on suunnrttu
mtvolmolo@n Luln Lorvltran lit- It\vih vdtlon htestoratltrrDcldcu
to&sen raL€aramtroen. nholtten[cctr.

valtlon J8 tytelii.rrcraitaxren vf,- puhueggean tytieli,rrevarojen oh-
ulld, perja^ntaina solmlttu ialaaso- ju,m.r.eestr "enil,etfl tarhottukscn-
plmue polauttu Jl.lle*r rnrelita mutd6emDla,, he,o UeclreEu tsr-
hellliuksen erMeo J&Gntdr salal- koittt&in bLo tyttcErcv.&urtuk-
lcsnattmat pyrkimytret kaapata sen cosi&lrsolntia. MIt6 mahtavrt
kai,tkl tyonteldJolden elrkevaf,uu- tytimerkkinalilrjc8tdt senos tcollt-
tu,lneato keltyvtit varat hrllltuk- suurmln,stcrln oJetutslrtr _ ty6_
acn tlu,kertt ohJreaian k&ytrtdOn. el&ltelstt Jl nttdcn plrutr^utlcs-
D orlc pltliln&l'Iin, tun tcollteuua- ta t,n ryhtyldvntEta piiEttdlnisn
mlnlsterl ilooittl alro typsyneeo ttotyt halutwherEt etr&Ln eiluTIL- Ja LEJ-v&roJen ,'eatirtl tydmarrkltrneJ6rJ*ttit, Jotdcn copt-ti*ottutlcnDurdle8pt8n" oh- mudohlnt.n ty{elttcct ocane
J&iluun valtlon kenavien * tehtoo polLkea n6mriJr^tl tsuuluv8t"

(ilusj_ Sucrni 3. 3.I97C)
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Leskisen kypsu aika

0

. ttrftltaoUtrrtllcn lrtda$- nEryrlt tE Drrnah,trlloa pcu u,lrlllornurrlrq. Jsa Dr6. t/blt lna rrbnc,r&re nyt Nts*rn tohorlrru- ttouilua oo nnrkanrt . .. IEIIrlilra Ec.drra" cdurtrJrobdor[ rrEr orc tt!.I vrltrq..,ortddrloo A" Wuotlo qildcsr turet- rcn rrtrntot{ot Et rrlt Em Da.h{cs edrrltd.{EF&rartEGo tuhc- nr.tratlor, tofr q,nrouor c[-Drltf frtulf.t verlt,lhrcltrrl- .tvrt vduo, trnn-L LurtdlltdErD, rfirl sostrltdlncl Bumt tcll rldt L.t yrtnarttt . . ._&ob rJrarobtrrnen clkl attdcn t0 rrhl orc grprr rnvr*ol't6idb Lild.. ltitr relttilt En lE--tilw-lletlccn tonle lriittlactttlsrtn dra tasrl Er.r.. ct rEilnlfl"i.rLin rrutr rcrurrr-lrl$a nltlla.kypuf$I b{uru rdl-rrhcvlrm.t voldun ronatrvedtalrltl, .,t llern ltutyrtl clkl tir.ddtiCi trtoitr*gunlufrfrcn-
Inel. domeritlrt. menctt I't. mln -aiturnrtr reltJon llrrayhrtnlHal srFx.olrnlrrlttn dl- Lru."h teolltruudeo Jr futryia-lrr dlB Gdu*untrrra. rodtrU- ,alnnru cdlctlnr1rccn?r'-'-.q
dcmotn*ttt elvlt monneet Loo- -'IactbcD vfluuttf-{ftmltor-
nuntdie aluLern Ttllddlb lt- rclDccn, cttl urerL nllftrl *
nc.tyt6[L ,. liinnthdykrll]l aF v.t ruurlnvctdtttrit oert LrlttlO
lrrtLbllotr.rtlt pyrktvlt rru. . ytlttyLt n hrcttotrnr,rL}n krDldtrrurrl rltr" }gtk* cfvlt olo nrttr lllrn ruurlo prb,r tr &Erd|Dcltr roddtsoiuuln" Puo- mrn valtba t kultr tDouct Burt"
trlccn Julltetvur perti#n rernrul lln h.nl'tcet ,ildvtt vrfD btllt rhlhuoo"llm rorr!:rtet+anr rre&U pSryhtltdytln t{lt trvilt
ror(r{hotnrlsDuhcttr Jr -":ruistioitr fdIH prltoo putrutan tlrilrlcoKobur horltt$neese& pubeer- nhrvrltro nthiltcllllttrlftfE$,arn u.dero. cdusEurtr*?hmlllc myfirlill prpcrfkoppru+e trotU-
tcolll,suudnfshrl i.*s}rneu 66lt- lurrnntnlsterl t kcc rdslbdlrl.
fu Euohrtortre.lltaeu nelJC, rc(o. t .t DelBt[ taloudclttrcei viltta-rbta tyryE sta, 8en*trrlrstl mttt6sryy'rtcn, vtluqttilttilur ra
totdettufna nc tliul'rivfr.t reurtr- veluollLr.n hbtbrfrjcilGlEltr t-nrtl: "EILO rltr olc tr?Ea v.ltto- clbclt tIleE tsn. Demotrauar Jeaallu[f*illGa l4ltetcotllsuuden peruUulltn BruutoErlt rt sillr[-
trlt 'flctr prustarnise.trl ru. f}?tr- solmlsc,r8 alta mlt hrvttl. AtEr
mdlnJrllr, tolloln voldasn yhdts- on Jo kF!.I polttttkur nhrruhU-tfl Jtllfds! kemlan yrltykr€n vot- Dr!U6 tarttD t lolNclhil.: ohjet-
Drvrsrt yfdrybcn rlBn yrtttclltl, siln rlyttat usclcvrn Vlho Lr-
gyydan Lrngr? E:iki rrl(o klnen Aje.uIohdell fuutuLrtt-
OIG ftDrf rrlioencrrrll1lrtdlscn I!- laccr hln oo Lutt nkL) vrlfirDut
toerllb tolurlnterur .urut arrr ytltttlvln tdtrErttoor$L

(ijusi Suomi 18. 3.1920 )
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En bUcE pi rtatlstlkan 6vrr ,.n-
taict mctlborglrr t lr.ndonsAldern
,tmtijrd m.d uppgtftornr om nle-
dellnkomrlcn I vlrt trn<l gcr el
bestilmd UiF ettntng om, stt det
korrrrrer tt! vlrrf hell, onLii.;ligt ett'l,l agJrtE E iskede 80 proccrrtg
pers{oocr .|} ella genorr, att ome-
dciSrrt J0rdoia do t0 :ill 25 6am!a
nur{rd.r, fin: D}r bitilar 1r, lbr
r!.t ttTg84 idrrtt8rrnai krxnme-rrio

Pensionsprogram
svflvar i molnen

i

'dIIIir. lrrD flr rrtl !.f rE;
: *r Alcn on tlns ,Er.lla[tr, d.

i*t * ra rldan t{GB:IrtriE at-
tFlllloBo dri dulAlr bde9* t n-
;fi=gerrrr rrd trdrtih

ll|L nfrnrn tvl tj1a roaral Utlad ltlrot Hr G earerr
bda X..rrrrr tltrt *dt liltdEo3freat ldad'C Gb .lmmrn.
ern rrd hih l6rttrtd. vur faD dgo firortlllr da rtt yl Du,
l.r.rt0ttuodd. DrognE l0r I|r fl ttdgrr. e&oDatrhtt lttrtnnc
.lran x rln pcndonrproblruibf r6rt os tlu tossH;nd hrnt'
fn & qf,*rorr rnc,d atd fondcr. hmdc l6.gdrr ttotEl rvl mlUrrdcr
F&tlr!1 ror rrDrtqlvrrnr bctar utoY.r r{rgcnr peOiouferolcr
Lr ttr ltlr Jnr rDrttudr ltrious. 16r .tt luomrdrr rlr ny d(t och
iltt" t a &rU d.rr oorfd fOret} lf pclrl rcformt DG0 lorcleuGr
,t .$ b.{tas rltr E$dbag1rr, x16" Lfnordrvlclrdr rtt E drn lcll-
tbtt ldutcfrrar utro ckl 6s6 rlntctr Et&rrtrylcr, rtt rtrtrtlorn-
E .rtat|8 l0r qur rllntng, !o trnat Ue! thtc ttllttrr 0ourtrtdan-
f.ldlrrleuecadoa om C0 Foccnt rv fu .a et& LrctlSt nodbot t bud-
dr|tr lnta*dradsnl. r[r aajrr Gtt6r'8lsS, triiver ltot'nl'Lt tnt
rrbat b6nddo dcra. Vl ltlllrtord6 qFo tldnlnt, att holr ilr rfmotnlr-
ttahr df tflwbaft. Intcnthtg vorc b baierp drati dlr r6ode 6am
nf.rlfroriraC ln orn .tt s161n3 tlllrvldart c*,rr.i,sk&dllg.. nyr ut-
Elqtrro lundr jcocnfdr... MGn n dltr,.
tvlvladc pl rtt dettr ver m6JIEt. Det g$lier ir*r {ntr Uotl .trts-

Ilngre [n tlll altmlnno rasflrc- finanr*t:ra ut*n ockel vfn urarttt-
ErD8 o[n $'lriShci,cr och f6rrlelrr bGttr i!dr, i',"l,1tie€rl ltk rtt brmn
,frn nrrr &rta lomarr, lnneo man t4,t.':'. ' ' 'iderd ocb rtt.
btl lonlrctr utrfltutna$ 166, hrllF i;,:Lr1g' .: .,ir )' .1 ,6r .$ Etdla
rDafd{. Iru hrdr vlDr.s .h .tr lDqFr'.,Eir;;.r ,..1. uq 4_fot!--fg$
aaradhuDd.t, Di,r (n, Gn g.lnr uflrrccr t"r-:s 6rrt ldltlE 0{!
brs dorg urtp ctt prruorogTam | (rln dc rncdel, sonr hirller cer pro-

br vlttlge frlgr, lvetr .kruc fuktto:l I ijkk;t( (x]Ir vilt]rleut.vecklcr

IIlr lr.m bfiIhnlnglrna. paril- den' och over{oice.s till omeclelbsr

C{f{haotlcn bdr d*om chcl l,r l@arnrtlori, sa shulle I'i utau tvl.
fi:dtSArr.*mrrenddtan lDtc hr rvlrt rIGl 8t mot ett Evinrtat lonlu-ol-
r1t ..ln: rfrrfr d.t n6dtgr dtrGmn- turbetslag samLidfit &rm den JEttG-

Cr-rttr61';.. U[ oakrrt hr stlfr,o,Da ukt 0kcde t|terlriSra p' loosum-
Urft i..1ri*ipf r,g. D?r t'rcfftllcr tlonsarttkler r'k,ril€ rubrls virt pen-

ntrnrcrt rom om d. tnr. ri\r.tgt nlngviirde. Yll.k1lT, tlqt-9T ":t
pae$dc t st!'clct. nlsn lnte fAr leka battli med prc'

rrrlelrndet:ia.. De btrr omedelbsrt
aIdlRri ut, 

''hr 
peusloner'. ,1]dItF.gJu

b.)rLser hilr) at'! Just dct,to, ett pre-
mlcrna lfrt:os ut, for Btt r*i,ir6&tr
vA.ra pr(xllrhi,l()ns{I1dj)1gl)eter, .llar
skapat fiirrrl.it' trJiq;at-l:r -ftir' ._!lc]s
den vrktlqa refornren. OtrI vl ErFr
eftir orlmllg', miii et. konrnrcr vl
u-pcnhiullgen att dyerrtyru de fram-
aleg. sonr redan har nAtts.

OcksA i andr.i, avseenden ldrc-
fsller [{aakAnsis }l'ksl)Crn att vsrn

(Hufvudstadsbladet 16. 11. 1g 63 )

mrrcLct UttrtodlEt rpprflllda. AB
EdDiltfar, oclta dr ror .rtrts
r{h qn iltnlrt oob.lDt Elt
Elbnrkrru. b6r tl G l.g$.
Sooutford fcrdon, DEt -t'Fi '

CO procdlt av dGnr latGlruaD-
drrd. 8om dOd t6r anr"lsrrt hlaj
t|'ar Msslr,rsa Cll dr Pc}.lr E tl*h
utrdnht dr lroo-tclct! Eti${&'
t&. Eynb.rusen hrr n,ru .l.+itfll
trcnnn *rrviSt" He^rr pAp.I$ il+$i
att J-yllclttgsartr tanrnutllt,tlni
drn ,olkp€nslorrc'n:o. atlglt {ll 80
Drrrccnt tv komrnunelrs lnrrlltt!'-*-""''"
Eedelkonsunltlooednndtrd. Dl
iiFCe-atid,f-iifiii,ii* il6i.' nca-
borgr,r., lorD m6d Caf,cnc vlltkor ilr
mere io 60 ptEcnt ev sla tldtgUr
*Utftrr llgr lrrkornst.$t&$drrd. Tllt
Me.rl(.n8& DinLr dGrI; pcr!ou..
sk)'dd. gllcl trar mau bloat und(-
lltlt r att xtudem nuliigc!., annan
qfg-JCd!. l5am rcrolqr!+rBlr".

tirrrskrndc lr ocbl (I trrf
rrrttcpp.n mot ncto.Lo rtt fo'
dcla pcnslonf,pFmlc. Ix8.n ivllllr
Dl egrercrnar hnrtrDd. Da gUt'-
pclrdonsanrtatt ru varksanrhctatrtr-
jfEb--a;i-har- derrnr rrstalt
dc tattrsta rcr &rcn undcr rirarer'. ....:]...-
nel Dartlordrtiratlda! - lcdtrlttg 6kct
itil. io'i.n'iil" rinujir?er'ilfrr.
;fi-Iii-r ro ;iifi dd-'fi;!'i- F'-;-,..-.;**:-.
6vcrl6rda dlund. l0 Dllrrrder
sfiff;;[-V;i" ilei-ffirf-=

'jffi-tdil'-lE:lu $Ylnds Mrrlenrer
J0sir rlttvtsr vokrbullr

I dln mtn mEn o$ lntrn rlrrr'
forbundct brr Prrdrtltt dtrr
Lrlkrlcr och pllncr, hD bcdbmr
dct rtorg rclormprctremmct! ,0r'.
utshttntngar. verkrr blldcn b.(tr6v'
llc. AIlt tyd.r Pl rtt d.t lnto hL
rdr sit om ott satltgt rwlgt ch
ssmvltsgrilrt Senomlrbctlt Pro'
grem utsn om ronr ProPcgondma-
t€rtdct. Pcndonlrcrn.r fit.:4f,..!6r- .
vtktlg tttr rtt ll mynf**''r':"r:li't
pcrtlpropsgnndt, som PC{';r: : l -J

Lr; .l. t
llghctcr stt mcdldn vlr#:t - .":1:'.

i' " '-qi
bBttrlnsf,r 161 [ldrtngr$n,.: ,., :i,j
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5. PUOLUEISTA RIIPPUMATON LEHDISTO

Helsingin Sanomat on suhtautunut myonteisesti nahastointiperiaattee-
seen tyoelskelakien syntyvaiheista laihtien.

I... ".Uuden jHrjestelmdn toimeenpano on pyritty joustavasti nakenta-
maan olemassa olevaf Ie poh jal-le eli el5kevakuutusyhtioiden, eliike-
sat;iti6iden ja eleikekassojen varaan" Naiin saavutetaan mm. se etu, et-
ta elaikevakuutusmaksuista kertyy6il huomattavat p5.iomat jaiaiv5t vailit-
tom5sti tuotantoeleimH,n palvelukseen. Talousohjelmakomitean aikanaan
esitt;imai suositus yksityisen sei;istaimisen edist;imisestii on teissd otet-
tu huomioon.....tt

(Helsingin Sanomat I. 7. I962 )

". . . . .Yleisen ja riitt5v5n el5keturvan takaaminen kaikille kansal-ai-
sille on tietenkin tavoiteltava asiad.. o. Taloudel-liset mahdollisuu-
det on kuitenkin pakko ottaa huomioon ja edetei niiden mukaisesti.
T;issH mielessii tyontekijeiin elaikelait ovat antaneet onnistuneet edel-
lytykset suhteellisen nopeisiin panannuksiin johtuen siit5, ettti
tydnantajain suonittamat vakuui-usmaksut suunelta osalta ovat lainojen
muodossa j5;ineet tuotannolJisen toiminnan piiriin. Maalaisliiton
aloitteen mukainen jHnj este.l mti tuhoaisi yhdellei isku1Ia taimtin elaike-
turvan kasvua edi-st;iv;in terve-en rahoitusmuodon puhumattakaan siit;i,
ettei palkannauttijat menetteisirz5t tydnantajan kustantaman tyoelSke-
etunsa ja joutuisivat maksamaan kalliit el;ikemaksut useissa tapauk-
Sissa huononevasta el.iketurvasf a" " . " "rt

(Helsingin Sanomat 21,2"1964)

rr.. .. .Vansinkin keskustapuolue ja kansanel;ikelaitos ovat tunteneet
suunta kiinnostusta niihin rahastoihin, joita tydnantajat orzat koon-
neet ty6ntekij;iinsai elai.kekustannuksia vanten" On koetettu v;ij-ttaa,
ettd ty6elatkelakien kustannukset olisi tul-kittava eriiSnl aiseksi v.i-
Iilliseksi, kaikkien kansalaisten maksamaksi veroksi" Tetht5imessH
on edel-leen laajamit-tainen tu.'l onsiir:to ja pal,kansaajien elSkenahas-
tojen kaiytt5minen aivan muiden ryhmien hyvaiksi. Naimai nahastot liit-
tyv;it kuitenkin my6s tyontekijoiden palkkaetuihin, kuten vaLtion
el-aikkeet vinkamiesten. Nykyisen jerjesteJm5n avulla elSkerahastot
koituvat myos teollisuuden tuotannon hyodyksi, ja myos val-tio
vastikElsn sai tyoel-aikelaitoksilta suuren voimal.aitos l-ainan. rr

(HeIsingin" Sanomat 14 " 9.1.9 67 )

Otsikolla rtVakuutushaiden kaappaus kansa.Ltail kirjoitti Ylioppilas-
l-ehti menneen vuoden alkupuolella mu.un ohessa seuraavaa:

rrTyoel;tkelait ovat
ettEl ne on annettu

sintinsti hyv;i ajatr:s, mutta vinhe on fehty
yksityisten r.ahastointipohjalla toi-mivien

s aana,
vakuu-
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tusl-aitosten hoidettavaksi. Yhteiskunta ei nEtin ollen p;i;ise vaikut-
tamaan kansalta veronomaisesti ker;i tty jen varo jen keiytt6on. . . . G

Kansanellkeiaitos hoi taa jakoperi.,atteell a kolmea 14 : s 1-a lakisSStei--
sestH vakuutuksesta, nimittaij.n E)r:rhe-el-5kkeitA, kansaneleikkeit;i ja
sairausvakuutuksia, Lopuista yhdeks;istai pakollisesta rzakuutuksesta
huolehtii parisens ataa yts ityis ta etatkevakuutus f aitos ta rahas tointi-
periaatteen mukaan"
MYEL tuo tullessaan u,uden eliikevakuutuslaitoksen, mutta YI}JL hajonnee
jo toimiviin yksityisiin ef5kevakuul:usyhtioihin"
Lakisai;iteisiS vakuutuksi a hoide-l-aan kolmel-Ia taval-l a. Tyonantaja voi
perus taa om"rn eliikekas s an tai - s5-;ition " Jeir j e s telm5 pydnii omall-a
kustannuksell-aan, tuottaa korkoa sekd" antaa e"rinomaisia sijoitusmah-
dol-lisuuksia. Kolmas tapa on hoitaa vakuutus el-iikevakuutusyhtioiden
kautta
Ruotsissa vastaava elSkevanojen hallinto on erityisen valtioval-l-as-
ta niippumattoman yleisen ef iikenahas ton kHs is sai " Tdm5.n ns . ATP- j;ir-
jestelm5n rahaston suuruus on noussut periiti 25 miljardiksi kruunuk-
si.
Ero Suomen jerjestelmiiin verrattuna on siinit, ettai n;im5 varat ohja-
taan valtion investointipankin k5ytto6n" Se toimii siten yksityis-
ten pankkien vastapainona. Suomessa voitaisiin ajatell.a vastaavaa
jarjestelmai;i" Nyt sellaista ej ole 3a talouselaim5n ohjailu on jae-
nyt vakuutuslaitosten ja yksiryisten pankkien kiisiin^"

(Yl ioppilas-lehti 1970 : 5)

Vastakkaista niikemystai edustaa Kar:ppalehti :

tr. ... "Meidain niukkapdeiomaisessa maassalnme on eleikkeiden perustana
olevien varojen takaisinlainaus kuitenkin koko jHrSestelmdn edelly-
tys ja auttaa ratkaiserzasti mm" tydJ-Iisyyden yllaipit;imistli, joten
mLneitefy koskee tyomiest;i hyvi"n lSheisesti. " Ellei t;iten oLisi
tehty, olisi tyonteki jain el-eikeasia hyvin todennlikdisesti vielaikin
siI -5 entisel-lai kannalla, jota kaikki tahot pitivat epHlyydyttaivti-
n5. Uusi janjestelm5 on lis5ksi nakennettu joustavaksi ja vapaak-
si. VaItio johtoinen kansan.elHkel aj tos taas ei of e rziel;ikei;in pai;is-
syt edes maalaisvaiesron itiyteen suosioon " lfeimei v5estonosa saa sil-
tai kuitenkin paljon enemmdn kuin itse sille maksaa, koska palkan-
nauttijat ja heidatn tyonan+ajansa kr:stantavat valtaosan nS. maaseu-
tuvH.enkin kansanelaikkeistaio o . ", rr

( Kauppalehti I " It " I9 63 )

Rakentavaa kritiikkie edustakoon oheinen Palkkatyol;iisen
Muistutettakoon, ettli. Sdp:n edustaja Kaipainen kiinnitfi
samaan aiheeseen vii-me \/1.1ode.n valtiopeiivillai tekemissiiSn
teis s a.

artikkel-i.
h uomio ta
l akialoit-
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Enemmiin tyiimarkkin a-
valtaisuutta eliikelaitoksiin

Kuten muistamme, tytielti-
Lejiirjeetetmistn sovittiin
1060-luvun alussa eriiise6
ty6ehtosopimusneuvotteluisEa.
Jeriest€he rakennettlin sille
poh$Ue, ette tydnantajat 3a
ty6ntehij6t tulivat jIrjeatti.
JemE kautta olemsan jatku-
vasti mukena niia hyvin tyii-
eli&ejirjatelrnrin kehittimi-
sesse kui[ sen tolmeenpaDos-
mkin. Eliketuryan kehitti-
mincn onLin s€n jilkeen ol-
lut suulelta osln ty6markki-
naosapuolten kdsiss6-

Tydmarkfdnajnrlrtiiillii on
crnernmirttledutus eleketurva-
hestukscn ja LE -el6,kelai-
toEten, siis ty6cHkeha.sojen
hellintaslirnlmf,, joten ne
vastaavat tiltii osiu my68
ty6likejflrjestelmiin toimeeu-
panosta. Lekisiiiiteisellfl poh-
Jalla toinlva ty6marLkinar
Laustus ou osoittautunut ele-
kekassoJen &kapEiviisesse
tYtissE Laiklrien oeaPuolten
Lcnnalta hyvEksi ia luotta-
musta herittiiviksi.

IEL:n toineenpanosta huo-
lehtivien el6}elaitosteE -va,kuutusyhtitiiden, sB6titjiden
&Ue laissa ei ole miiiriiyk-

siii tydmarkkinajirJest6Jen
edustuksests hallintoeUmirsE
ja kiytSnn6n toimeenpanoo-
sa. Mydsk6ln vaperehtoballa
pohjalla ei tiiUaista edustus-
ta ole jiideetetty, Jor nyt cl
ota huomloon nfittr psria hal-
lintoneuvostoa, joirsa hiy-
diien nrorineuvosten kanrsa,
katselemassa tilinpfltt6ksi&
Eriiisiia vakuutusyhtidihin sa
lisiksi penutettu epiviralli-
sia tydnar'tHnaneuvottelu-
kuntia. Niiden tehtiiviipiiri
hyldttyjen elikehahemuten
tarkastaJana on tultcntin
siinE mE5rin lmppea, ettt Jlr-jegtelyn vakuutusyhti6iden
ty5h6n nukaneen tuouan
kentia tuntemuksen merld-
t)rs jee ohmattomalsi.

IYitmsrtLluedusta,Jhn la-
klen toimeenpanoon mula-
aaan tuoma Lentf,n Ja ty&
olojen tuatemus on osoittau-
tunut voimsksi Loko Jerret
telmille. Nyt Lun ty6eln}e-
jirjeatelmillii on jo vrliirtu-
Eut asena gmiaalikentXssln-
me, kun ollaan jo pi5semlg-
sE ulos lapsenkengi$i, olial
korkea aika toteuttaa ty&
markkinavalte.isuut my6s
TEl-elikelaitost€D puoldlr.

( Palxkatyclaiinen iE. 6. l-97J )
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Ty o e I e k ej ii rj e st e I rn a
ja sijoitustoiminta

fy6el6keleitcJsten ansrdjlf"
nsn tchtlvE qr ticienldn cl6L.
Ieldrt maksamlnm Ms8.s
stutra nq.rdrtcttev8rta octt"
rnrn ll[psfleivasta el!,herlrje+
tclmlltA Johtuen Wt 6lBtels,L
tost€o tolmintssn lllttyy myth
djoitustolmintaa, joita on tar-
koln laisss sd.ddelty6 sijoitu+
ttrl varmuuden Ja eriiideo
muiden tekij0td€trt cekt mydr
aijoituskohteiden oselts.

Lyhytaikelsirss ty6eirhCelrra
olevien ty6ntekijiiin elbkelain
s6Hnn0sten mukaa,n tltd jer-
JestelmiiB hoitavien elSkekas-
soJsn 6l siJoitottsva varansB
cdustamansa tydalan tuotan-
nolltslln tarkoitnkslln 8l-
noa,rrr polkkeukscnl vdtion
obligaatiot. TyOnt€kiJiiln el&
helaln mukaircta clEketurvaa
holtavten elEkelaltosten, tra.

tsuutusyhtiUiden, avustuska.s-
soj€cr Js ellkestiiitiUiden sijoi-
tuit,olrrdntr ta^as jakaalitt:-.i
kshtee0 ryhmiiiin, nlmill{iY}
Wtimantajilte tapahluvaa^n [a-

Eaislnlainaukseen Ja ns. stJoi-

hula.inauks€en yloisilie luc'tto
markldnoille.

Ty6nantaJall6 on annettu ol-
keus saada talnakef vakuutut
maksuins suoritla.rnansa var
rat, mikeU asianomalsella Gl
k6ytetttivissiiiin laisse siiedT
tyt vakuudet. TiiUaineNr lai-
naus on muodostunut varsin
guositukcl, mihin on syyni
latnansaa.nnin helppous. TYOn

r,ntaja neet saa ains haluteg
ss^an ko. lainan, eikii tybeld.ko
laitoksella ole mahdollisuutta
ren epddmiseen - ode[yt&ien,
etta lalssa s55<letyt vakuudet
pystytliitn esittiimiiiin. Muiets
sijoituksistasrt nltstS var
roista, mitii d ole takdsin
lainattu tydnantajille - rye
elEkelaitoe eur stJaa,n vol pilt,
tii vapaastl.

Tydeldkovakuuttrsta harjolt,
tavat,.vakrrutusyhtidt ovat so
pineet ke-skendiln vapaasti sl-

JolLrttavien varoJrxs !ird-
tusf€rlrsttsctr dmlllfiltfa
ty$lltsyydm turvar,mlrts, ksn-
sentulon kerrrur Jr rnern vatb'
totrseeo poclttlylsts kctdtyctf.
N[id6[r pcrlartteida mukslc
s(,odtusEoht€(ta vrllttaarsl
e,nnetean ahrlJr lnvatplnncll-
le, Jotka U!U"Ev[t uuata vald-
naisls WdpalkkoJt, Uslilvlt
vl€ntlE tal parantsvBt vtsrnln
edc[ytykstt trt mctldtsovlt
elinkstnotolmlanan ratlonall-
sotrlsta Ja auomatel&m yrt-
tyst€n tdlpauuaseman paratr-
tamicta.

fyt el&ikejErjestclm{n varoJa
fir oruettu nltlovdlan le tyO-
elBkelaitosten kesketsln soPf
mulrriln huom&ttavasst miit-
rin Julktssr edun kannalta
Uirketni pidottlvi,n kohtetrsitn.
Ersimmiifnen tlllatno: soPt'
mus tehtlln \ruonna 196?, lol-
loln tyo,elilrelaltokset valtlon
obligaatioidcn vElityksell6 d-
toutulvat rnrosina 1968-?2 sl
Joittamaa,n Pohjoip Je lffi'
Suomen voimalaitosttiihin Pit'
kiiaikais€na luottong 1{0 mll'
Joonaa markls& Vllme vuo,n'

na tehtlln ur:st lalnssoplmus,
Jonke perusteella tYtlel4kelat'
tokset sijotttavat valtlon oblt
gaatioideur vllityksellB 250

milJoonaa markkaa rnroslna
L97*-7A atomivolmalaitosten
rakentarnlsee,n.

Samalla lrun clI^kwakuutue
maksrrjen muodostamtnen sil-

Joiturahastoiksi merkitsee
eldkelaitostst maksuvalmlu-
den turvaalmlda, ot JBrJestBl'
m6ll6 merldtlryt6 koko maa^n

talousel[mtltre. Oikeaan osu-

nselra on ptdettIv8 slt{, et$i
tnvestotntikohtcilden Yalinnas.
sa paruraan irrstsjainen P*no
uuaigr tydpeik&oJan luornlsel-
le. Stjottu.slroht€id€n ts€6ki-

niiistI tlrkqlcj6rjo€*1'st[ miiiL
r6ttEees8 tsss otetaa,n huo
mioon asianornalsen Yrtlyksen
karmattavuus,

( Hiili,.',:ll !rr-LJLr.lliii 2't,. 2. f9 7f )
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6. MUU KRITIIKKI

6.1. Henkilot ja jarjest6t

Seunaavaan on koottu e-riiiden sellaisten henkiloioen ajatuksia, jotka
vinkansa tai toimensa puolesta ovat el;ikekysymysten asiantuntijoita.
Myds eri j;irjestOjen kannanottoja on tarkasteltu taissd yhteydessS.

Tyd elaike j er j es telm5n ulkop uol is en e I Eike as iantun ti 3 an mie 1 ipide ttd
edustaa johtaja Pajula:

ttJos olemme tiiysin rehellisiai, meidHn on mydnnettHvd., ettii sosiaal-i-
vakuutus jatrjestelm5;i on maassarnme kdytetty ja jatkuvasti k;iyteteiain
my6s keinona pdeiomien ken;iaimiseen. . . . " Samanaikaisesti kun kansanelEi-
kevakuutuksen piirissH on luovuttu rahaston kartuttamisesta, on yh-
teiskuntanme ottanut keiytt66n tyoelaikevakuutus jarjestelmEin, jossa
taas nahastoimista tapahtuu varsin huomattavassa m5itnin
Nykyaikaiseen sosiaal-ivakuutusajatteluun ei kuitenkaan sovi en;iti aja-
tus- k5yttaa sosiaal-ivakuutus jair jestel-m55 pdtiomankerSSmisvSl.ineen5,
vaan toiminta on pynitt;ivd yh;i enemm5n j.irjest;im;i5n niin sanotun ja-
koj.irjestelmiin avuJla. rr

(J. Pajula rrsosiaa j-'zakuutus nykyaikaisessa
yhteiskunnassart )

( Suomen Punainen Ris ti 19 6 B : 3 )

Seuraavassa on jokunen rrtyoelekemiehen[ mielipi-de.

t,.....Tyoelaike j;in jestelmdn perimmdisenS. pei;im;i5rdn;i on taata eleikelSr-
sell-e sen elintason s;iilyminen, mikai h5neIlS oli h;inen. ty6kykyisyys-
aikanaan. E'l aikke.en suuruus mai;irait5ain yksilollisesti tydnteki jHn hen-
kil6kohtaisen ansiotason mukaan. Elaike on tavallaan osa pa1.kkaa,
jonka nostaminen on vain siir"iynyt tuonnemmaksi
Elaikeasiaan Ii ittyy my6s toinen puo1.i , elSkkeiden rahoi tus " Eike
t511oin riitii vain se r ett;i huol-ehditaan taman piiivain el.;ikkeiden mak-
samisesta. 0n" huolehdittava myos siitai, ettei kyet;i5n kustantamaan
tulevaisuudessa voimakkaasti liseieintyv;it eJ-iikemenot. T;istai syys t;i
elaikejdrjestelmissei ker5tai5n eliikerahastoa, jonka tarkoituksena on
elinkeinoel-;iruin ja tuotantokoneiston kehitt;iminen niin, ett5 tul-evai-
suuden tuotannon tuJoksista voidaan el-Hkel-;iisille irr"oittaa heiIIe
kuuluva osuus . Hyv;itasoisen el.;iketurrzan vaatimat kus tannukse.t ovat
noin 15 eo kansantulosta, ioten ne muodostavat huomattavan -reki35n tu-
lon kriyttoei ja tulon jakoa koskevissa kysymyksissd-. . . . " tt

(M" Kaikkonen 72 .L0.19 6 B)
(Tervehdys SAJ:n II edustajakokoukselle)
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"Vaikka sosiaalitunvajeirjestel-m5n tarkoituksena ei ol-e ker;it;i nahas-
toja ja sitai suunniteltaessa on syytS kanttaa voimakkaasti rahastoi-
via muotoja, on rahastciminen vailttaim5ton jos ei hal-uta tarpeettomia
tulonsiintoja nahoitus j Srjes telmdssii ja vakuutusmaksurasituksen suu-
nia heilahteluja. J;irjestelm.ili;i :rahastojen sijoitus tarkoituksen-
mukaisesti voidaan tehokkaasti vdlttaiai monet rahastoivien jdrjestel-
mien historialliset ep5kohdat. . . . . rt

(T. Jylha)
(Kauppalehti 22.1. 1966 )

" . . . . . T;iysin oikeudenmukainen ja perusteltu on vaatimus siit5, ettei-
varsinaisten yr"itt;ijien ja itsen;iisten ammatinharjoittajien suoritta-
mil-Ia maksuilla rahoiteta esim. maatalousel-;iketurvaa. YhtH perustel--
tua on s€r ettei tydnantajien suonittamia maksuja keiytetai muiden kuin
heid;in ty6nteki jdidensai hyvaiksi. Mahdotonta on myos aj atella, ett;i
tybntekijdilta ryhdytt;iisiin perimaiSn maksuja samantasoisesta tai hei-
kommasta el5keturvasta, mink5 he nyky;i.in saavat osana palkkauksestaan"
0utoa olisi sekin, ettii elskejairjesteIm;issii saajina ja maksajina oIe-
vien piirien myotHvaikutus jer j es telmEin vaJvontaan j a keh ittiimiseen
estett;iisiin ja ettai jonkin suppean nyhmain etuvaatimusten vuoksi pi-
tSis i siirty5 jaiykk5ain j a kaavamaiseen , valtion e1i ver^onmaks aj ien va-
roja suunnattomasti syovai5n mammuttijarjestelmdtin, jota hallittaisiin
poliittisella vallall.a" Nykyinen hajasijoitettu tyoelSkelinja ei na-
sita valtion budjettia, se on joustava ja kehityskykyinen ja sen pii-
nisset kertyv5t el-aiketa-1.letukset auttavat omaf ta os altaan talousef eim;in
j-nves tointitanpeiden tyydyt+5misess5. rr

(,-1. Ora 26.8.1966)
(Tafouseliim5 1966 : 35 )

It. . . . . Julkisuudessa on esiintynyt vaatimuksia ohjata tydeletkkeitii var-
ten kootut varat kansanellikkeiden tuki]-isien maksamiseen" Tiimai menkit-
sisi nykyj.sen aktiivivHestdn elSketur:van supistamista ohjaamalla hei-
dain t;ih;in astiset elSkesSSstdnsat nykyisten eleikelSisten hyv;iksi. Ta-
mH olisi sitakin epiioikeudenmukaisempaa, kun kyseessit on osa ty6nte-
ki jaiIle kuuluvaa palkkaa, jonka maksaminen on vain siirretty mydhaii-
semp5.Hn aj ankohtaan.
Pelk;in kansaneliikkeen varassa el-5vien el;iketasoa on parannettava. Va-
nat t5hain on kuitenkin hankittava normaal-eista kansanel;ikkeen rahoi-
tuslShteistei eikai taimain pdivein rakennusmiesten ja muiden palkansaajien
tulevis ta ty6elaikkeis tH . 'l

( K-J " Hals as )
(Suomen Sosial-idemokraatti 1j" 12. 1969)

Jdnjest6jen kannanottoja edustavat seuraavat l-ainaukset:

It. . . . .Oikeutetut ehdotuksernme ef;ikkeiden korottamisesta ovat kaatu-
neet vaftion nahapulaan" Katsomme, ettii kysymyksessai ei ole rahan
puute, vaan so: mj-hin yhteiskunnan r.ahat halutaan k;iytt;iai" Kiinni-
tiimme huomiota TEL ja LEL rahastojen kanttumiseen. Osoitetun kdy-
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hyyden oloissa ei pit5isi oIIa edelJ-ytyksi;i ryhty5 sEi.Sst;im55n
vuosi.kymmenien kuluttua maksuuntulevia elSkkeitai vanten. Ndm;i
tarvittaisj in nykyisten elSkkeensaajien hyvHksi.
Yirteiskunnan velvoitteet eleike i,,r sosi-aalitui:van hoitamisessa ovat
luonnonlakeihin venrattavia. Laimintydnnit elaiketason korottamises-
sd, elaikel;iisten asunto-ongelmien ratkaisemisessa, avohoidon sovelta-
misessa jne. tulevat yhteiskunnalle maksettavaksi esim. laitoshoidon
tarpeen lis;iaintymisen muodossa. rl

rahaa
varat

(El-;ikelHiset ry
(P;iiv5n Sancmat

julkilausuma)
23.3.1968)

"Allekirjoittanut keskus liitto kiinnittaa kunnioittavasti yhdis tyksen-
ne huomiota seunaavaan:

Elaikesdaiti6laiil* (469/55) B S:n sSSnn6sten mukaisesti tulee ainakin
yhden el-aikes;i5ti6n hallituksen jd senen j a hainen varamiehensH ol-la
s5;iti5n toimintapiiriin kuuluva tyontekijei. Laissa ei oIe sSSnnos-
ta siitai, kenen tehtaiviin kuuluu tyonteki j;i j;isenen ja hHnen varami-e-
hensai val-inta. Vallitsevan k5yt5nnon mukaisesti on tyonantaja var-
sin yleisesti nimennyt myds tyontekijditei edustavat el5kes5aitidn hal-
lituksen jaisenet, eikei s5aitiSn toimintapiiniin kuul-uvil-la tydnteki-
joille ollut mahdoll-ista mydt5vaikuttaa heit5 edustavan j5senen va-
Iintaan. Koska noudatettu menettely tydntekijoita edustavan jHsenen
valintaan suoritettaessa ei vastaa keskusl-iittonne kaisityksiei tyonte-
kijoita edustavan j5senen oikeasta valintamenettelyst;i, esit5mme kun-
nioittaen, ett;i yhdis tyksenne myotatvaikuttaisi val Iitsevan k;iyt5nnon
muuttamj-seen siten, ettii tydntekijait vastaisuudessa voisivat itse va-
Iita omat edus ta j ans a eleikesai;ition hallitukseen. rl

(SAK:n kirjeImS. elatkes;iStidyhdistyksel-Ie 23,LL. I967 )

Yleisradion veil-itt;imaiai informaatiota edus takoon taissH yks i repivH ja
yksi rakentava puheenvuoro :

"Nykyinen tyoel;ikej;irjestelmiimme on ainutl-aatuinen, tehtaiv5;i hoitaa
184 Iaitosta. Suurj-mmat ovat vakuutusyhtioita, sillei vakuutuksessa
vahvan tunva. Jotta janjestelmiin kustannukset saataisiin ko:rkeiksi,
on jokaisen jeirjestelmain piiriin kuuluvan tydnteki-jain jokainen tili
ja jokainen tydsuhde merkittaivH johonkin korttiin koko ihmisen tyos-
s;ioloajan. Ei ihme, ettei lasku saadaan ajan tasalle vasta vuonna
2004, jolloin vanhuusel;ikkeet tulevat ensimmdisen kenran tdysim5iir;ii-
s in5.
Kuitenkaan ei voida sanoa, ettH vika olisi pelkeistaiain el5kel-aitoksis-
sd, vika on jerjestelmHssli, joka vaatii nahastointia" . . " .'r

(R. Paasilinna tv-ohjelmassa'fVakuutusasia on
syd5menasia'r 18. t2 . I9 66 )
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'tTyoel;ikej.irjestelmain piirissli taoahtuvaa rahastointia on paljon ar-
vosteltu. On kuviteltu mitai rahastoidui]Ia vanoilla voitaisiin teh-
dH, _-ros ne tuhl-attaisiin pois.
Ei"Skejeirjesteimiissli, jossa el5kk=et miiiiraiytyvHt tuloSen mukaan ja jo-
ka tulee voimaan v5hitellen, on rahastoiminen jairkev;iei, jopa j;ir jes-
telm5n jatkuvuuoen kannalta vail-ttlimaitdnt;ikin. Tydelaikej;irjestelmtis-
sai olivat maksetut elSkkeet ja e1;ikejerjestelm;in kul-ut vuonna I962,
jolloin jairjestelmii tuli voimaan, noin 5 mltj. mk. El;ikkeen saa3ien
Iukumddriin lisai5ntyessti ne kasvavat vuodesta vuoteen niin, ettEi nii-
den arvioidaan olevan vuonna 197 5 st+C rnil j . mk. Jos jar jestelmlin
alkuvuosista lathtien maksettaisiin vakuutusmaksuina vain niin paljon
kuin sen vuoden e15kke.j-siin tarvitaan, olisi seurauksena, ett5 mak-
sutkin nousisivat vuodesta vuoteen varsin jyrk;isti. J5rkevtimpaiS on
jairjestdai asia niin, ett5 alussa maksetaan huomattavasti enemmiin kuin
et;ikkeisiin tarvitaan. THII6in ke::tyy alkuvuosina rahastoa, jonka
korot myohemm5ssS. vaiheessa voidaan kaiyttaa el-.ikkeisiin, jolloin mak-
sut tulevaisuudessakin saadaan pysym5rin kohtuuden najoissa. Toistai-
seksi maksut ovat olleet palkasta laskettuna 5 eo!n suuruusluokkaa,
mutta 1970-Iuvun alussa maksuja joudutaan rahastoimisesta huolimatta
korottamaan. Rahastoimisella kuitenkin saavutetaan se etu, etteiv5t
maks ut ilmeises ti myohemminkai5n n ouse ainakaan I0 eo : n ylaipuolelle .
Rahastoimisella voidaan myos tasata vanhusten suhteellisen l-ukumaiiird.n
nopeasta kasvusta aiheutuvaa kustannusten nousua.... "

(T. Virkkunen radiossa 19.10.1968)

Suomen Pankin johtokunnan nykyiset
sivat vuonna I9 64 kin j oittamass a.an

vaa:

jdsenet Valvanne ja Lassila tote-
artikkel-issa muun ohell-a seuraa-

". . o . . Pidett;iessH paiaimeiairHnei rahoituspeiSomien l-iikkuvuuden l-is;i;imistii
ei voi- vielei olla kiinnittametta huomiota TEL-eleikevakuutusjainjestel-
mein toimintaan. THmdn jar jestelmEin sis;itt;im;i rrautomaattinentr takai-
sinlainausoikeus, joka kaiken lis;iksi tapahtuu k;iyp55 alemmalla korol-
Ja, edistSS kirjoittajien kaisityksen mukaan nahoituksen sidonnaisuut-
ta ao. yrityksiin ja on siten omansa est5maiatn rahoituksen liikkuvuut-
ta ja ohjautumista kannattavuuskriteerioiden pohjalta kasvukykyisiin
teolfisuuksiin" Eleikevakuutuslaitoksien toimintaa olisikin ilmeises-
ti tankoituksenmukaista kehittee siihen suuntaan, e.ttii niistii muodos-
tuisi pitkaiaikaisen vakautetun rahoituksen tan joa;ia teof l-isuudell-e,
Ne voisivat sijoittaa vauojaan yritysten obligaatioihin, osake-emis-
sioihin ja debentuureihin sekti my6ntHei teol-Iisuudel-Ie pitkeaikaisia
luottoja. Viimeksi mainittu lr:otonanto voisi tapahtua yhteistyossH
eri luottolaitosten kanssa. T511oin voidaan palauttaa miefeen aikai-
semmin esitetty aj atus uusien rahoitusmuoto jen kehitteimis estti, j olloin
viitattiin erityisiin lainanositustodisteisiin. 0stamall-a tel-laisj-a
l-ainanos itus todis te ita teol-lis uuden rahoitukseen erikois tuneil.ta ra-
ha- ja l-uottolaitoksilta el5kevakuutuslaitokset voisivat niin j-k;iein
tukea teo]lisuuden investointien pitkaaikaista rahoitusta. . " " "rr

(H. Va1vanne - J. Lassila: Yritysten verotus ja
nahoitusmarkkinoiden kehi ttaiminen )(Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1964 : IV)
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(Lal-kk.rry5liir-.e:-, l9. if .I9O9 )

ellketun'avarojaan omijn raha-
la.itoksiinsa? Etkti demokratiaan
Ja nlmenomaan tyiipaikkadenrc-
kratiaqn kuuluva,na ollsl pldet-
tiivi sitH., ett6 tyiisuhde"eliikelal<ia
muutettaislln nlln, ettf, tytiruhde-
el[ke tyiintekijii.n turvaksl on
otettava siitii rahalaitoksesta, io+ta tytintekiJriio a.mmattiosasto
p65ttd"6.

TyiielEkerahastolhtn vlrtaavat
€rlt*iin suuret. rahaml.i.rf,L llen
nAiinkii merta eden:mlikei kalaan
kun ei ole vaadittu tyiieldJ<erah6Ja
tyiiviiestiir omiin rahalaltoksltn
vaan ne on lainsdiidiinniillZi an-ncttu pii:ia-staltlsestt yksltyisitle
vakuutusyhtiiiitlc ?

Tuntuisi siltti, ett6 kyseisen
lainsii6d6.nniin korJaamlsen jiil-
keen tyiivaemlllkkeen omhtamat
rahalaitokset voisivat myiintiiii
lainavaroja jd"senistiilleen mm.
asuntotuotannon edistiimlseen ole-
matta riippuvalnen vekuutulyh-
titiiden pditiikaistil

i^iksi eltikevq rom me oyot
tyiino ntoi ien ho I lusso?

Viime aikolna on anrnrattivh- roleo kateoe kuuluven tyiinteki-
dlstysliikkeen piirtssii tetrtv !!f"'',
er6it6 merkittiivfi aloitteita tvil I(ansalalsten tule€ lakiemme
palkkadomokratian kehittiiiri- mukaan - saada ltse huolehtia
rebf. Tyiint€kii[t vaativet "r- 9T8]1]"9esta'an ,a varolstaan, el-
Leutetusti itselleen tal,udeilietr lel hintd ole Julistettu holhouk-
h lnhlmll[stii turvalllsuutta. ieD alaiseksl. TEl-eliikevarojen- Tyiipaikkademokratian ,r1"- hallinnan osalta on kultenkin et-
muligoen krrtrluu myiis huoteirti- IT*i syntynyt tilanne' Jolloin
mtnen siiti ettii t5riinteklji i;;r_ tyiinantaJista Ja hcidiin edusta-
tucr.r.r Joko raliaudu",-l"i.r.ri- 3:*.1i" lsitokslsta on tullut tyiin-
dltaotiln tat u.il"t*i prraosta 1;i1. !9|iJain hol.hoojia' onhan vuonna
tlrniiitn anslotyiind .8s ;u;; 196l anne.ttujen t1'tr"lrikelakten
tua .ernon" 

-- mukaan tytjnautrirllc arrnettu yk-

-tlm_rrc trli'elilk.-lr*rb rlnolkeus piidtt:i':,.JiL;;, nrissl eI6'--.iffiemiil-rDmafr.tyhdistviti1Lf, helaitokses,sa !; orr i r ir i1 i,in varat
p6iltd luopua erltetii pallianko- aiillytetd.dn . eliiketapal;l.um&a var.-
iotukstrte- Ja sitrtlii iyiiligailte ten, vieliipii 

. 
siitAkin, kenelle lai-

tuuluvot varat tyiieliikerahas- latiran r'aroja nT istd' rahastoista.
toon turvlamaan tyiintekijiille 4lttJ:'.omisttrJille tl ole Ennettu
hinen elflkkeello elirtyessiiiin an- TL-nkSdnlaiste oikfluLta ja va.ltal,
rattun eliikkeen. SAK:n vhdek- pEdttdii nriistzi varoistaan, Joita
rf,nneesi eductaJnkokorr-k""*r*dentiiiin kertyy kcskimiSrin 5
todettlin ettii "koska tyiinteki- pr.o.se.nttia maksettujen pa.tkhojcn
Jit ovat elikejhrjestolyistii sr> maara'sta.
vittaeesa tyytyneet vHhiiisempiirr Ty6viiestd,ltd on ttselkiiin raha-
pdkkoJen korotukslin Ja luop,l- laitoksizr Ja vakuutusyhtiiiird-
neet eliikemaksuJa vastaava;ta Miksl tyiiliiisct etviit voi tallettaa
p6tkankorotuksest4 voidaan tyii-
ellfrlrelt$ varten talletettujen ra-
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6.2.'tTanvitaanko valtion investointipankkia?rt

Vuoden 19?0 valtiopeiivHvaal-ien edell5 ministeni Leskinen esitel-moi
puolueersa eduskuntaryhmailte ja esitti tuolloin ajatuksen investoin-
tipankista rahavirtojen ohjailijana. Pari viikkoa mydhemmin Talcus-
e1;im;i-lehti (1970:9) kartoitti ajatuksen hen;itt5miS mielipiteita ar-
tikkelissaan rrTarvitaanko valtion investointipankkia? Ei, sanovat
rahalaitos ten ecius ta j atrr :

Puheen j ohta j a 1{ ii 1o Hlim;iliiinen , SAK :

Ei ole kypsH vieIS l-aihiaikoina

Ministeri Leskisen ehdotus valtion investointipankista ei luonnollr-
sestikaan ole uusi. Tallainen ajatus on 60-luvuIla o1lut useita ker-
toja esi1l;i. Keskustel-ua ei kuitenkaan silloin katyty riittdv;in konk-
reettisella poh j al-Ia.
Kun SAK tammikuun alussa 19 68 - siis ennen vakauttami-sta - kaiSn-
tyi valtiovallan puoleen vaikean taloudel-Iisen tilanteen l-aukaisemi-
seksi, esitimme mm. investointipankin perustamista. Sekei kasvu- et-
te suhdannepoliittisilla naikokohdilla perustel-len ehdotimme tuolloin,
ettai valtiovallan olisi yhdessH keskuspankin kanssa ryhdytt5vai toi-
menpiteisiin suhdannerahaston muodostamiseksi sekEi investointipankin
ja siihen liittyv5n holding-yhtion penustamiseksi. Esitimme myos
suhciannerahastojairjestelmiin sek5 yritysten investointirahastojHnjes-
telmlin mahdollis ta nivelt;imis tai inrzestointipankkiin.
Liinamaa II-s opimuks een liittyen aikaansaatiin suhdannevaraus j ein j es-
telmii" Se ei mielest5ni kuitenkaan t5ysin taiyt;i tehokkaalle suhdan-
nepolitiikalle asetettavia vaatimuksia. Investointien nahoituspoli-
tiikkaa piteiisi edelleen pyrkiai koo::dinoimaan. Se on vSlttatm;itont.i
sek;i kasvu- ett5 suhdannepolitiikan kannalta. Ministeri Leskisen eh-
dotus on siten kannatettava. Minusta kuitenkin nHytt55, ettei meilfa
olla vieiai valmiita tarkastelemaan investointien rahoituspoJ-itiikkaa
riitt;iv5n kokonaisval-taiseksi. Lis;iksi teimei kysymys ei oIe taloudel-
lisen kasvun ja tyollisyyden kannalta t;inkeysjerjestyksessii viel;i en-
simm;iisell-;i sijalta, joten asia ei liene vielat lShiaikoina kyps;i nat-
kais tavaks i.

Vattiot. tri R. Ilaskivi, Suomen Pankkiyhdistys:

Uusi laitos, ei uutta rahaa

Laihes jokaisena sodan j;ilkeisend vuotena on meillei tehty ehdotuksia
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eriLaisten investointi-, kunnallis- tms. pankkien perustamisesta.
N;iiden on ajateltu tuovan jonkinlaisen ihmeratkaisun paiaiomapulmi-imme,
mi1lai alalLa n;iitai sitten esiintyykin. Kaikkien suunnitelmien perus-
heikkolitena on kuitenkin ollut se r ettli ne ovat t5hdainneet vain uuden
laitoksen penustamiseen, mutta eiv;it osoittaneet keinoa uusien paiei-
omien saamise.lle.
Taim5 pit;i5 paikkansa nyt esilla olevaan ehdotukseenkin nHhden. MeiI-
l;ih;in on jo nyt joukko rtinvestointipankkejar. Mortgage Bank of
Finlandin ohessa on kullakin rahal-aitosryhmatllai omat kiinnitysluotto-
laitoksensa, Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy, Suomen Kiinteis-
topankki 0y sekai Maa- ia teollisuuskiinteistopankki 0y, minkd ohessa
rahalaitosten ja julkisen vallan yhteisesti omistamat Teollistamisra-
trasto Oy, Matkailun Kehitysrahasto Oy sekii Suomen Vientil-uotto 0y suo-
rittavat investointien ralroitusta kukin omalla a]allaan.
Mike olisi n5inollen uuden investointi-pankin toimintakenttli ja merki-
tys? Jos se hankkisi varansa val-tion budjetin kautta, nahoittaisivat
sen toiminnan veronmaks a j at, joiden s:i:is taimiskykyai naiin kavennettai-
siin" Jos se esiintyisi obligaatiolainojen liikkeellelaskijana koti-
tai ulkomaisilla mankkinoilla, kilpailisi se samoista pHiiomista jo
olemassaolevien laitosten kanssa" Ellei uusia johtajapaikkoja pide-
ta tairkednH p5;imaieir5nai laitoksen perustamiselle, ei muita pataimeieiriS
ilmeisesti oJe real-istisena esitettHvissatkS;in. Luotakoon siis riit-
t;iveisti l-is;iedellytyksi;i vanho jen l-aitosten toiminnalle, niin uusis-
ta ei tarvitse keskustellal

Kauppat" tri Jaakko Lassila, Teol"listamisrahasto

Sel-ektiivinen obligaatiopolitiikka tehokkaampaa

Tehty ehdotus valtion investointipankin perustamisesta nojautunee Ie-
hinn5 me id5n rahalaitos instituutioittemme j a rahoitusmankkinoittemme
puutteelJiseen tuntemr:kseen. Maassammehan toimii jo julkisen sekto-
r.in rahalaitoksina Suomen Pankki, Postipankki ja Mortgage Bank of
Finland 0y sek;i "puolivinallisina" luottolaitoksina Suomen Vienti-
luotto Oy, Teollistamisnahasto 0y ja Sponsor 0y. Lis5ksi tulee koko
Iaaja yksityinen rahalaitoskenttai, johon kuuluvat liikepankit, s5tis-
t6pankit ja osuuspankit haanakonttoneineen sekd niiden omistuksessa
olevat kiinnitysluottoJaitokset" Keskeistai osaa rahalaitosmarkki-
noiIla n;iyttelevHt luonnollisesti myos vakuutusyhtiSt, joista el-;ike-
vakuutusyhtioiden merkitys on kasvarnassa. Todettakoon, ettii valta-
osa el-tikevakuutusyhtioitten l-uotonannosta suuntautuu jo nykyisinkin
teollisuuteen. Ei liioin ole syytH unohtaa niit;i mahdollisuuksia,
joita obligaatio-, debentuuri ja osakemarkkj-nat tarjoavat, Jonkin
ur.rde"n instituution lisSaiminen t5hdn kenttiitin ei sinatnsH tuo teolli-
suudelle uusia pai5omia, ja tuskin se panantaa rahoitusvarojen ohjau-
tuizuuttakaan.
Nykyinen hal litus on kiinnitt5nyt toiminnassaan huomiota nahoitus-
markkinoittemme kehitt5miseen. TSstai osoituksena ovat monet vero-
lainseiaid;intomme ja muun IainseiSd5ntdmme uudistukset, 3otka nyt to-
teut-ettuina ovat omiaan panantamaan teollisuuden rahoitusmahdolli-
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suuksia" Viimeisimpainei myonteisenii osoituksena t;ist;i teol-lisuuspolr-
tiikasta on Rauma-Repola 0y:n obligaatioille annettu verovapaus. Tel-
laisen selektiivisen obligaatiopolitiikan jatkaminen on kaisittatrikseni
huomar-tavasti tehokkaampi p5;iomien ohjaamismuoto kuin jonkin uuden
lr.rottolartoksen perustaminen. Valtiovalta ja erityisesti Kauppa- ja
teoll isuusministerio voisivat instituutioiden perustamisen asemesta
nyhty;i tekemeiEin teoll-isuusalakohtaisia kehitysennusteita ja tutkimuk-
sia, jotka vanmasti muodostuisivat merkitt5viksi nahoituskniteeneiksi,
kun luor.top;i;itoksiai eri laitoksissa tehd55n. Rahoitusmarkkinoiden ke-
hittemistydn jatkaminen muodostaa niin ik5;in er5;in keskeisen teht;iv;in.
Jos kuitenkin v;iltt;im5ttai halutaan potiittisi-deologisista syistH val--
tjova.l Jan vHlitdntei pddt.enteival,taa yksityisten luottoanomusten ktisit-
te1yss5, eiko voitaisi tehen tehtaiv.iSn valjastaa jokin jo olemassa ole-
va virallinen tai ttpuolivirallinen[ ]-uottolaitos.

Pankinjohtaja Veikko Makkonen, KOP:

PHtiomien ohjailussa jo hyv5 yhteistoiminta

Kun ministeri Leskinen on heraittSnyt kysymyksen valtion investointr-
pankin perustamisesta, Iienee paikallaan aluksi todeta, ettei ajatus
oIe uusi, Taim;inkaltaisen pankirr perustamisesta on vasemmiston tahol-
f a jo aikaisemminkin puhui:tu ^ Ne angumentit ja epeiiJykset, joita jo
tuolloin esitettiin valtion hal I1-1ssa oJevan uuden i-nvestointipankin
tarpeellisuutta vastaan, ovat mielest;ini edel-leenkin p.itev;it"
Vaikka meiddn on yhei edefleenkin myonnettHvS, ettli maamme p5Eiomavanat
ovat niukat ja ettai riskialttiin p;iiioman hankkiminen investointitar-
koituksiin etenkin suurten pnojektien oLl-essa kysymyksessii tuottaa
usein vaikeuksia, ei uuden rahal-aitoksen penustaminen siniins;i natkai-
se pdaiomien riittaimattomyyden ongelmaa. Nykyinen nahalaitossystee-
mimme toimii ndhd5kseni t.iysin tyydyttaivaisti yleison s5iistovarojen
kenat;ijain5 ja niiden jakajana elinkeinoelHmdn tarpeisiin" Uuden val-
tion omistaman pankin perustaminen tiet5isi vain sit;i, ettti osa raha-
faitossysteemin piirissH olevista varoista siirretteisiin valtion
ruiairiiysvaltaan ja jaettavaksi tankoituksiin, joita poliittinen valta
pit5ai t;irkeimpinai, samall.a kun nykyisten nahalaitosten antol-ainaus-
kyky supistuisi " Jae"ttavan p5aioman m55rii ei entj-sestaiain muuttuisi.
0n vaikeata niihdSr miltH tavalla elinkeinoeliimiin p;iSomahuolto taimain
muutoksen kautta parantuisi. Henki16kohtaisesti en usko, ett;i po-
liittisten el.inten ja valtion vinkamiesten luottoja koskevat paiStdk-
set olisivat omiaan nykyistH panemmin edist;im;i5n vapaan mankkinata-
Iouden tavoitteita. Valtiova -l-a]l-a on mieles t;ini ilmankin investoin-
tipankin luomaa instr.umenttia jo tata nykyai teiydet mahdollisuudet
edist5ai t5nkeiksi katsomiaan taloudel-lisia projekteja varaamalla
budjettivaroja ndihin tarkoituksiin, kuten se aikaisemminkin on teh-
nyt.
Mite pdSomien ohj ailuun tul=ee, mistH t;issei viime keidess5 f ienee ky-
symys, haluaisi-n todeta, ettit teissH suhteessa on rahal-aitosten ja
Suomen Pankin v51i1l5 val-linnut vansin hyv5 yhteistoiminta. Suomen
Pankin toivomuksia ja ohjeita on antolainauksen kohteiden valinnas-
sa pyritty seuraamaan, mistd esimerkkin;i mainittakoon kotimaiset
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toimitrrsluotot, Suomen Vientiluotto 0y:n ja Teol-Iistamisnahasto Oy:n
rahoitus, asuntotuotannon rahoitus ine., joista kineainkin rahatilan-
teen ',ra:lii.tessa on pyni.tty huolehtimaan" Ennen kuin valtion inves-
tointjp;nt-in pe-nustamista ryhdyt;iHn harkitsemaan, olisi miel-est;ini
aiheeiiista iruolellisesti tutkia valtion ja yksityisen sektorin yh-
teisten raho.itr:smahdollisuuksien kehitt5mistei sekai ennen kaikkea toi-
menpiteita, mitk;i edesauttaisivat kotimaisten paiaiomamankkinoiden ke-
hittymistS.

ifoimitus joh taj a L" Palm6rr , El;ikevakuutusyhtid Kalervo :

Eliikevarat sijoitetaan jo nyt yhteisohjelman suuntaviivojen mukaan

Ministeri Leskisen aisketteiin esit-taimei ajatus val-tion investointipan-
kin perustamisesta ei tietenkaiSn o1e uusi eikei mydskli:in ol-e uutta s€:
ettai teta kar:tta ei syntyisi lainkaan 1is5;i p5;iomia. Kysymys on n5in
ollen pdaiomien oh jaamisesta toisel-la taval-la kuin t;ihain asti 

"

Jatkuvan tal-oudellisen kasvun takia tanvitaan 70-luvulta suunia in-
vestointeja teol-Jisuuden piiniin, mm" energian saannin tunvaaminen
teo.ll-isuudelfe on t5116in keskeinen kysymys. Asuntotuotannon kehit-
tdminen on toinen suuri inves tointikohde tulevaisuudessa. T;imat kaik-
ki edel.lyttae sel-viiai investointipolitiikkaa ja ehkdpei entistH enemmHn
yhteistyotS julkisen vaflan eljnlen ja yksityisen yritteliSisyyden
v;i1i1.l.ai " Mutta se ei suinkaan e clel lytS investointipankkia. KyII;i
yhteissuunnitteluun ja yhteistytlhdn voidaan peiSstd muullakin ja var-
masti pa1jon tehokkaammalla tava la"
Minis teri Leskinen sanoo, err:e perustettavan investointipanki-n avul-
Ja voidaan joustavasti ja entistH paremmin suunnata nimenomaan TEL:n
ja LEL:n kautta kehittyiz5t rahavirrat teoll-isuuden ja yrit-ystoiminnan
e"distiimiseen" T;imei merkinnee sj.ta, ettH. eleikelaitokset teIIe hetkel-
la minis teri Leskisen mie.l-estai harjoittavat viihemmdn tar:koir;uksenmu-
kaista sijoitustoimintaa" H;in ei kuitenkaan esite konkreettista
knj tiikkie" joten en vaikeata vastata t;ih;in vaiitteeseen.
El.eikel aitokset pynkivdt Luonnof 1isesti investointitciminnassaan mah-
cloll j s imman jartev;iain j a kans antalouden kannaita tarkoituksenmukai-
seen toimintaan " THssei mie.lessH oJ.emme jo nelisen vuotta sitten yh-
teistyossH silloisen hallitr-ikse-n ja tyomankkina;Srjest6jen kanssa
laatineet yhteisen si.joitustoimintaohjelman, jonka mukaan kohteita
valittaess-a annetaan etusija investoinneilLe, jotka luorzat uusia
tyopaikkoja, parantavat viennin edellytyksiai ja suomalaisten yritys-
tLn-kiipailuaiemaa" Tata sijoituspolitiikkaa on harjoitettu nel-isen
vuotta eikH sita kchtaan ol-e esiletty mit5ain vakavampaa arvostelua.
ElaikeJaitokset cvat myoskin }eihirrnH tyomarkkinajair;est6jen toivomuk-
sesta investolnee-t rakennustoimintaan 3a on todennSkoistS, ett;i taimS-
kin toj-mjnta tulee jatki:maan. Edeileen ovat e"Ldkelaitokset osal-lis-
tuneet va -1. tion rahoitus tarpe is iin mm" vuonna 19 6 7 tyoll isyysobligaa-
tiolainas+a solmituLl.a sopimuksella, ionka avu1la viiden vuoden ai-
kana on tuetr-u tyollisyytiS Ite- ja Pohjcis-Suomessa" Viime aikoi-
na on keiyty neuvottelul a, j otka t;ihtai5vlit siihen , ettd elaikelaitokset
osal l istuisirrat l9l0-Iuvu1la er:itt5in huomattarzaf la lainam5iir;illai
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atomivoimafaitosten rakentamiseen. Neiin ol-len ol-emme jo ottaneet huo-
mioon yhteiskunnan toivomuks ia s i joitus toiminnassamme enkii nde mitaiain
perusteluja si11e, ettai investointipankin kautta toiminta tehostuisi.
Minister"i Leskinen viittaa ohimennen Ruotsin oloihin" Siell-at on ole-
massa sekei investointipankki ettH el5kerahasto, joka muuten on suu-
nuude .taan aivan toista luokkaa kuin meidain nahastomme. THmd rahas-
to ei ofe kuitenkaan toistaiseksi osallistunut investointipankin kaut-
ta tapahtuvaan sijoitustoimintaan. Tosin talla hefkellai tutkitaan
mahdollisuuksia l.ainafa rahastolta vanoja investointipankille, mutta
samaan aikaan tutkitaan mybs eJHkenahaston sijoitustoiminnan mahdol-
Iista huomattavaa desentnalisoimista, mik5 kehitys tietenkin olisi
peii-nvastainen kuin s€: mihin ministeri Leskinen pyrkii. Ministeni
Leskinen on mydskin haastattelussaan maininnut, ettai eleikenahastot
investointipankin kautta sijoitettuina ofisivat paremmin turvattuja
kuin nykyeiein ^ Teimet on v;iSrinkeis itys , valvoohan sos iaali- j a ter"veys-
ministenion vaku.utusosasto sit;i, ettEi eleikel-aitosten rahastot ovat
tunvaavas ti si joitettu ja.
0n selvaiH, ettH teollisuuden kehitykseen rzoidaan vaikuttaa monella ta-
valla" MielestEni vaL-tion tehtdv;i ol"isi laihinnei takaustoiminnalla,
korkopoLitiikalla ja ennen kaikkea venohelpotuksilLa ohjata kehityst;i.
Sen sijaan on kyseenalai-sta, onko vaLtion investointipankki, joka si-
joittaa elaikel-aitosten kautta kertyviai varo ja, jHnkevai, kun otamme
huomioon, ettai el5kelaitokset mm" ovat hyvin voimakkaasti tukeneet
pieniai ja keskisuuria ynittejia. On todennaikoistS, ettii juuni naiiden
ryhmien tukeminen on enHs 70-'l uvun tatrkeimpili tehtaiviS.
Investointipankkiajalr.rs ei saisi ol-1a poliittisen toiminnan vailikappa-
Jeenar vdan siihen pit5isi pyrkiS.zasta sil-loin, kun todellakin voi-
daan osoittaa, ettd. sen kautra meneviit rahavj-nnat ohjataan paremmin
kuin vastaavaj- rahat aikaise-mmin, Mielest;ini mi-nisteni Leskinen ei
oJe edes pynkinyt osoittamaan tete.

Toj"mitusjohtaja Teivo Pentik;iinen, El-Skevakuutusyhtio Ilmarinen:

IJusi v;ilikdsi lisHisi kustannuksia ja byrokratiaa

Yhdyn paiaiministerin hil jattajn esittamaen l-ausuntoon, jonka mukaan Suo-
messa ei ole puutetta paid.oman jakajista, vaan itse p;iSomista.
TyoelaikepuolelJ=a on varojen sijoitus- ja ohjailukysymykset voitu hoi-
taa nykyistenkin onganisaatioiden puitteissa" NiinpH valtiovallan
kanssa on sovittu mm" ty6llisyysl-ainasta ja parhaillaan tufee ratkai-
suun osallistr:mi-nen atomivoimalaitosten rahoittamiseen. Aikanaan so-
vitt.iin s ij oituspol i ti.i kan yleiset suuntavi i-vat yhte isymmtirnyksess 5
valtj-ovallan (p;iaiministeri Paasic) sek;i tyomankkinajdrjestdjen kanssa
siten, ett;i ensi sija annetaan pysyvi;i tyopaikkoja luoville investoin-
nei11e, viennin edist5miselfe ja kotj-markkinoil-1a tuonnin kanssa kil--
pailevafle toiminnal,l-e" Samalla saatiin aikaan yhteistyd TeoIIista-
misrahaston ja Matkailun Kehittiimisrahaston kanssa, joiden tutkimuslau-
sr-rntoja" kaiytet;i;in hyv;iksi. Viimeksi mainittuun yhteistydhdn mentiin
nimenomaan Suomen Pankin suosituksesta" TaIIS hetkell5 keskustellaan
vuokra- as lrn tot uot annon mah do 1l is e s ta laa j en tamis es ta .
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On il-ahduttavaa, jos keskustelu sijoituspolitiikasta jatkuu, ja uskon,
er:ta tyoeliikelaitosten edustajat mielel]ei;in pyrkiveit ottamaan huomioon
rnahdollisuuksiensa mukaan niille esitettyjii toivomuksia. Kuitenkin
s i j oitettavien vano j en oh j aaminen sovittaviin suunti j-n on mahdolf i-s ta
nykyisten laitosten toimesta. Jokin uusi v5likaisi l-isHisi vain kus-
tannuksia ja byrokratiaa.

Pankinjohtaja Goran Stjernschantz, PYP:

Yritys ohjata p5;iomia toisin kuin nykyaiSn

Kun Vaiino Leskisen tapainen vanha puoluekettu kuukautta ennen vaaleia
esittaiei teollisuuspoliittisen ohjelman, oD l-uonnol-1ista, ettEi hain ha-
luaa tehdai jotakin myds rahoitusongelmien sel-vittdmiseksi. Ehdotus,
ettH maahamme olisi hankittava enemmS.n u}komaisia luottoja, on tuskin
uusi - siin;i suhteessa tehd;iain nykyaiSn kaikki mit;i tehtaiviss;i orr.
Ajatus valtion investointipankin perustamisesta on myos tuttu; ihmeel-
1is tH on rzain, ettH mirris teni Leskinen neiyttai;i uskovan sellaisen ins-
tj-tuution avaavan teoll-is tamisprosessille uus ia pliSomal;ihteit5.
Asiasta muutamia vuosia sitten keskusteltaessa oltiin melko yksimieli-
si;i siit5, ettei uusi rahal-aitos siniinsd ratkaise neii-tai ongelmia. Voi-
dakseen olla toimintakelpoinen olisi sil-Iai jatkuvasti oltava kaiytetta-
rzissiiiin uuti,a peiSomaa, iota ei voida saada kotimaan markkinoilta muita
pai;iomal ahJ-eita supis tamatta. NHin oll-en ei voi o11a kysymyksessH muu
kuin yritys vaJtion omistaman investointipankin kautta ohjata peid"oma-
vintoja toisella tavalla kuin nykyisin.
Rr:otsissa penustettiin muutamia vuosia sitten valtion investointipank-
ki" Siita saadut kokemukset osoittavat, ettd jos t5llaista instituu-
tiota hoidetaan jeirkiperiiisesti , eiveit sen antof ainaus j a yleinen po-
Iitiikka peri-aatteessa s anottavas ti elroa si-i-t;i, jota sovell-etaan ny-
kyisessd pankkijeirjesteJ.miiss;i. Jos taas }Shdetei;in toisell-e ]in jaIIe,
tulee suunnitel,lusta pankista vain istuvan hall-ituksen Ieikkipallo.
Eika ole sanottu, ett;i teollisuusminis terin5 aina on sosiaal-idemok-
raatti" Vai miten, Viino Leskinen?
Lopuksi haluan muistuttaa, ett;i meill;i jo on sel-Iaiset laitokset kuin
Teoffistamisrahasto ja Mortgage Bank of FinIand. Etenkin Teoll-ista-
misrahaston toiminta osoittaa, kuinka vaikeata on kanalisoida inves-
tointip5aiomaa taloudel]isesti kannattaviin sekH teollisuuden kehitys-
te todel a edis t;iviin suunnitelmiin.

Varatuomari Tapani Virkkunen, STK:

Osoitettakoon ensin vi-rheet
nimell5

ja puhuttakoon asioista niiden oikeall-a

TyoelSkelakeihin perustuvaa elaikejHnjestelmei;i toteuttavat elaikevakuu-
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tusyhtiot, tyoelaikekassat ja ynityskohtaiset elEikelaitokset, joita
ovat el-eikesaatiot ja elaikekassat. Tyonteki j6iden l-ukumii;inEin mukaan
I aski.en elti.kevakuutusyhtioiden osuus on n. ' 6 0 eo loppuos an j akaantues-
sa suunniLJeen tasan muiden e1;ikelaitostyyppien veiIillai.
.ISnjestelmain puitteissa kertyvien rahastojen sijoittamisesta p;i5ttai-
veit elaikelaitosten hal-lintoe1imet. Valtaosal-taan sijoitukset ovat
kohdistuneet teollisuuden ja muun talouse.l-itm5n rahoitustanpeen tyy-
dytt;imiseen, mutta myds rakennustoiminta, laihinn&i vuokratalot, ovat
olleet sijoitustoiminnan kohteina.
Jos jar jes telmei5 halutaan muuttaa niin, ett5 varat kerait5ain ttinves-
tointipankkiintt, josta'rrahavirnat voidaan joustavasti ja entistai
tarkoituksenmukaisemmin suunnata val-tion kanavien kautta teollisuu-
den ja yritys toiminnan edist5.miseenrt , olisi kai ensin selvitettdv5
kaksi asiaa. 0l-isi tuttcittava, onko sijoitustoiminta nykyisen jan-
jestelmain puitteissa olJut vaiSr:in suunnattua tai muutoin ep;itankoi-
tuksenmukaista. Vasta kun mahdoll-iset puutteet ja vinhesuuntaukset
on selvitetty, olisi syytai nyhtyai hankitsemaan, mi-ten epaikohdat oIi-
si korjattava. Vasta tiil16in olisi aika muiden janjestelmien ohessa
ar-vioida myds keskitetyn, poliittisesti onientoituvan jenjestelmlin
mahdol-lisuuksia, ja si-ta, miten paljon rf valtion kanavien k;iyt5nt6on
ottaminen lisaiis i j ous tavuutta. rl

Vaikka tSltoin todettaisiinkin, ettH. ministeni Leskinen on sellainen
yleisnero, jonka johdolla sijoitustoimi-nnan nykyistai tasoa voitaisiin
nostaa, olisi kai ainakin teoreettisena mahdollisuutena otettava huo-
mioon sekin, ettei jollakin hHnen seunaajal-Iaan olisikaan hiinen kapa-
siteettiaan ja ainutlaatuisia kykyjaiain. Ja mitaihan silloin tapah-
tuis i ?

Eikdh5n - vakavas ti puhuen - tydet;ikel-aitos ten si joitustoiminta
ol-isi syytH saiilyttea nykyisellS asial-Iisella pohjaI1a. Jos se halu-
taan sosialisoida ja politisoida, niin puhuttakoon asioista niiden
oikeil.la nimil-l-ai. SeIlaj-nen kaunomaalailu, jota ministeri Leski.nen
on taissH asiassa kiiyttlinyt, ei o1e vakuuttavaa"

6. 3. 'rMe kysymmerr

Viime vuoden maaJiskuun alussa esi-tettiin televisiossa ajankohtais-
oh je,1ma "Me kysymmerr elHkkeistai ja elaikelaitoksista. Toimittaj ina
ol-ivat Matis ja Tuominen, studiossa vastaajina Hetem5ki (STK), Heimat-

Itiinen (SAK) , PajuIa (KELA), Pesonen (Sos.ministerio) ja Salminen
(TELA). Keslcustelu kulki seuraavaan tapaan:

Haasrattelija: .....Jos sitten katsomme, mistii Kela saa nahansa, elr
mil l ei rahoilla se m;il-I;iei, niin Kansanelaikelaitoksen tuuttiin lapioi-
vat nahaa tyontekij;it, tyonantajat, valtio ja kunnat yhteensH noin
lr2 miljardia mankkaa viime vuonna. Vastaavana vuonna, siis viime
vuonna Kansanef;iketaitos maksoi elakkeita L12 miljardia markkaa eIi
sis;ilin tul-i yht5 paljon kuin ulos meni ja teim5n lisdksi Kansaneliike-
laitoksen rahastossa oli noin Ir5 miljandia viime vuoden lopussa ja
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nyt voimme kysyai, mi-ssii niimd rahat talta hetkellti ovat johtaja Pajula?

valtiokohtois iI-PAJUI,A: Siis mikei on sijoitettuna. Se on paieiasiassa
1a yhr-i5iI1a lainoitettuina ja sitten kunniIla.
H: Kun Kansanelaikelaitos n5yttais saavan nahaa suurinpiirtein saman-
verran sisaiain kuin sitai menee uloskin, miten kaiy telle el-aikkeiden mak-
suvauhdilla lShivuosina. Mistat Kansaneltikelaitos maksaa kansanelSk-
keens,5. ?

PAJIJLA: Siis meidain rahastomme voimakkaasti vlihenevHt lahivuosien
aikana ja nyt tehtyjen viimeisten elaikeratkaisujen yhteydessEi se men-
kitsee sita ettai el-fei vakuutusmaksuja koroteta, niin 70-luvun loppu-
puolella meidain kaikki rahastot on k5ytetty el5kkeiden maksuun.

H: Miksj- Kansanelaikelaitoksen sijoitukset ovat 1j-ikesal-aisuus?

PAJULA: Yleensd se ei niinkairin johdu Kansanelaikelaitoksesta, vaan
tietysti niistH jotka lainoja ovat saaneet, heidiin, he haluavat l-uon-
no.ll.isesti, ettli ne ovat heidain liikesalaisuuksiaan.
H; Kun Kansanel-iikelaitoksessa patdtetaiain sijoituksista, kenelle sit-
ten raha annetaan, annetaanko esim. yksityisille?
PAJULA: Ky11;i myoskin, kylI;i, meidH.n sijoitusasioista peiStt;i;i lisai-
tyn hallituksen sijoitusjaosto, jossa Iaitoksen hallituksen jtisenten
lisaiksi on viisi ul.kopuolista. Siellei on Suomen Pankin peajohtaja,
bu.rijettip;iaillikko, nykyinen valtiosihteeni ja on sitten eri intnessi-
piirien edustajat ja ky115 siel15 on myds yksityisi;i.
H: PaI jonko ovat Kansanel-iikelaitoksen si joitukset tel1a hetkellai?

PAJIJLA: Ne ovat 1r3 mitjandia markkaa.

H: Osastopaiailli-kk6 Pesonen, millai tavalla Sosiaaliministerion Vakuu-
tusosasto voi valvoa KansanelSkelaitoksen sijoitustoimintaa?
PESONEN: Kansaneliikelaitos ei ole Valtioneuvoston alainen vinasto
sen valvonta kuu.Iuu Eduskunnall-e.

H: Puheen johtaja HHm5l;iinen, Te ja osastop;itillikk6 Pesonen kuulutte
Kansanel-tikelaitoksen liseittyyn hal-Iitukseen, ol-etteko saaneet niitta-
v5sti mielestiinne tietoja niistH kohteista, joihin nHmEi sijoitukset
ovat tehdyt?

HAMALIiINEN; .los minii omalta osaltani vastaisin, minun t;iytyy todeta,
ettd min5 en ole s i j oitus j aos ton jaisen.

H: Siis toisin sanoen, vain si joitus jaoston jaisen voi tiet;i5 mihi-nkti
n.imai si joitukset tehd5ein?

HAMALAIN.EN: Minulta ei ole koskaan myoskS;in evaitty mitei5n tietoja,
murta min5 en ol.e toisaalta mydskS;in yrittainyt saada nHit;i 

"

H: Puheen j ohta ja HatmHI"Sinen lyhyt kysymys ,
kyiseen KansanelSkelaitokseen?

ol-etteko tyytyveiinen ny-



HAvtAlArNnu: No en oikein.
osalta niin toivoisin ettai
se tella hetkellai on.
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Mm. teissti Iiseityn hallituksen jaisenien
informaatio ol-isi pikkasen panempi kuin

s iit;i kir j aa, mutta
johtuu tietysti et-

H: Errtii tyonantajapucti, toimitusjohtaja Hetemaiki?

PAJULA: KyIl;i minai saan toivoa, ettii puheenjohtaja H;imHISinenkin
joutais j useammin kokcukseen, kuin t;ihein mennessd on.

HetemEiel-I5 on eh-H: Kuinka usein h;in kaiy siel-tti? Toimitus johtaja
ke puheenvuoro 

"

LiETEMAKI : Varmas ti KansanelEikelaitoksen, niinkuin monis s a muissakin
laitoksissa on parantamisen valraa ja korjaamisen vanaa ja koko ajan
kai s i. tH tehdaiain 

"

H: EnkH malta ol-l-a toistamatta kysymystaini, kuinka usein puheenjoh-
taja Heimail-aiinen k5y nd.issH lisHtyn hatlituksen kokouksissa?

PAJULA: No min5 en luonnollj-sestikaan piteinyt
sieI15 on p;iaiasiassa oIl-ut hainen varamiehensd,
td pr:heenSohtaja H;imaiISisellai on pal jon. . .

PAJULA: Lisiityn hall-ituksen ia sen si joitus j aoston
Ie vuoden mittaan varsin useita, ehkH. keruan kuussa
min5 en ole tosiaan laskenut niita. ..

H: Toisaalta on vriitetty monta kertaa, ett5 naiitei lisaityn hallituk-
sen kokouksia pidetii;in niin harvoin.
PAJULA: Nij.tH pidet;i;in aina silloin kun on asioita joista pitea.. 

"

H : Kuinka us e in neiitai on ?

kokouksia on kyl-
suurin piintein,

H: Jokaisen tydntekijdn tyoel;ikemaksu on 5rl-5 prosenttia hiinen paI-
kastaan eli 5 penni5 jokaisesta mankasta jonka tyontekijai ansaitsee.
Tyonantaja saa itse valita mihin h5n n5mei maksut sitten maksaa. Hein
iuoi joko perustaa oman el5kesaiStion tai maksaa maksut eliikevakuutus-
yhtioi-1"Ie. .la mita sitten kiiyt;inndssii merkitsee esim. keskisuuressa
yhtiossii, yrityksessH se r ettai tydnanta ja pei;ittaiii pe::us taa oman elei-
KesaaIlonsa.
( Fi I mivailShdys ) :

H: Pal jonko Te maksatte omaan elaikesHeitiodnne?

Airamin johtaja: Noin seitsemHnsadan kahdeksankymmenen.

H: ,Ja niiin kertyneistei varoi-sta Te maksatte vain hyvin
takaisin el-;ikkeind tydnteki jdiIle. Pal jonko on j;i5nyt
ko on talle hetkeIIS rahastoissa?

prenen osan
yli, paljon-

V: Rahastoissa t5mai eliike".. Saetioissai on katetta 2 mif j. mankkaa"
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EIi noin 200 vanhaa niljoonaa.
Kv 11;i .

Mis sai

V: Ne on
teoIl is en

niimH. nahat talla hetkell-ei ovat?

takaisinlainattu yhtidlle ja muodostavat osan teman yhtion
toiminnan rahotusvarois ta.

pei;ittaiai mihin tankoitukseen naimii varat taallei yhti6ssai kiiy-

V : Siita paiaitt5;i yhti6n johto.

H: Kuka
te t aiain ?

H: Siita ei paiattat...
pit5;iko paikkans a?

Telle eliikesS;iti61l-a on tiettaiv;isti hallitus,

V: KyIIai.

H: No mitai sitten hall-itus tekee neiillai rahoilla, jos kenran yhtidn
Sohto on se joka kenran pai;itttiti?

V : Niin t;imai siieitiOn hal-l-itus huolehtii varo jen s i j oittamises ta. Te-
miin el;ikej;injestelmHn yleinen periaate on s€: ett5 ne voidaan laina-
ta tydnantajalte takaisin.
H: Ja keitri kuul-uu teih;in eleikesei;iti6n hallitukseen?
V: Siihen kuuluu kaksi
edus taj a,

tyonantajan edustajaa ja yksi tydntekijeirn

H: Kuka valitsee tiim;in tyonteki- jdiden edus ta jan?

V: Sen nime5ei yhtidn johtokunta.

H: Miten on sitten t5m5n 5 prosentin l-aita, kuuluuko se yhti6n kan-
nalta tuotantokus tannuks iin?
V: KyIIai.

H, To j-s in sanoen se siirtyy hintaan.
V: KylI5.
H" Ette ostajat ovat ne jotka viime kiidessai maksavat t;imain?

V: KyJ-Iai siinei tapauksessa, ettli tuotteesta voidaan saada sellainen
hinta, ettd kaikki kustannukset saadaan katettua.
H. Tuomari Sa1minen, kenen rahoja ovat tydeliikemaksut?

SALMINEN: Minai sanoisin, ettit v5littomiisti ne suorittaa tydnantaja,
mutta viimekeidessH ne ovat myds tydntekijain varoja, koska koko jair-
jestelmai 3a sen kehitys penustuu tydmarkkinajdrjestojen sopimuksiin.
Naiin o1len nlimii edut on otettu huomioon mai;iriteltiiessii palkankorotuk-
sia sopimuksissa.
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H: Meillii on ns. pitkeiseteli taella, siin;i on palkka, tarkoittaa
bruttopalkkaa ja palkasta kansanel;ikelaitosmaksu n. 2 prosentti-a1
tyoelSke ia ryhytaikais-issa tyosuhteissa o'l evien l rl-5 pnosenttj-a.
Kun ty5eh r-cs opimusneuvottelu ja k5yoei;in, kuinka kova pala on elrike-
asia aina natissd neuvctteluissa, puheenjohtaja Haimeil;iinen?

HAMALAINEN; Kyllai se on kokonaispotti, josta keskustellaan ja kes-
kustel laan nimenomaan siita, ettai kuinka pal jon si j-ta menee elaikkei-
s i in rc Ku-Lrrrca pal jon menee muuhun sosiaal-iturvaan taikka mihin ta-
hansa"

H: Kumpaa puolta
ta sosiaaliturvaa
HAMALAINEN: SAK
vaa.

SAK
vai

talia hetkell;i pynkii painottamaan enemmHn, t5-
v;iIit t6mi5 palkankorotuks ia?

on viimevuosina painottanut nimenomaan sosiaal-itur-

H: Oletteko Te siis sifti miel-tii nyt neiist;i
sd, ettd ne ovat pohjimmiltaan tydntekijeinjo leihtdkohdaltaan tyontekijain rahat.

maksuista viel5 puhuttaes-
maksamia eli kysymyksessli

gAl',tAt Atiuf U: Kyllai as ia on niin , ett5 se on osa palkkaa, j a jos elai-
keturvaa ei o1isi, niin se on aivan luonnol-lista ett;i palkka ol-isi
sen vernan konkeampi kuin mit;i on tiinne eleikesysteemiin meneviit mak-
sut.
H: T'oimitusjohtaja Hetem;iki, kenen etuja yhtion sisaill-e perustettu
yhti6n oma eleikesai;iti6 ajaa? Ajaako se tydnantajan vai tydntekijdin?
HETEMAKI: Mol.empien. Tatmei turvaa tydntekijdlle el-dkkeen siintyes-
saiain elSkkeelle ja se on jo tyonantajan edun kannalta tairkeeit;i ett;i
tyontekijoiden el-Hke-edut on turrzattu ja toisekseen tietysti taimai on
yhti611e hyv5 ettH se voi si joittaa neim5 rahat tuotannolliseen toi-
mintaan, rationalisointiin, parannuksiin jne.

H; Mitenk5 tydnantaj a
taj a nimenomaan Iiseit;i
peiin vas to in ?

suhtautuu tell-a hetkell;i, hal-uaisiko tydnan-
tydntekijHn bruttopalkkaa ja el-aike-etuja, vai

HETEMAKI: Taimai on aina neuvottelukysymys, josta me joka vuosi jou-
dumme keiymdain neuvotteluja. Siinii on neimti pakollisten sosiaalikulu-j.r, osuus tyopalkoista ja taiss;i voisi mainita, ettai esim. Ruotsissaja Su.omessa t5mai suunta on ol-l-ut suunnill-een samanl-ainen. Talle het-
kel.l;i meif ";i arvel.laan pakolliset sosiaalikulut, joihin kuuluu n;imei
tydelSkkeet 29r5 prosenttia ja Ruotsin on 29 ja 30 vailill;i. Tilanne
on suunnilleen samaan suuntaan menossa meilIe.
H: Pr:heen johtaja HHmSl;iinen, onko TeistH oikein, ettai yhtion s j-saii-
sessH e.l-dkesaeti6,"sd, sen hallituksessar ofl sen kolmesta jH.senestai
vain yksi tyonl-ekij;iin edustaja ja hdnkin tydnantajan rrime;im;i.

l#iuAlAfuftu: Se ei ole oikein ja tateja min;i uskon ettd kaikissa yhtioissH
kuin tdm;i kysymys ol-i asetettu.

as:.aa on pyn:-tty parantamaan
tilanne ei ole taimainlainen

H: Tuos ta f rlmis tai kaivj- myoskin selville, ettii tySnantaj a voi vii-
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hentaiii eliikenahoja verotuksessa. Miksi
on tyontekijain nahat, saa v5hentaiei nd.mH
topci;illikkd Pesonen ?

tydnantaja, jos kysymyksessd
nahat verotuksessaan, osas-

PESONEN: SamalIa tavalla kuin
palkat verotuksessa.

tydnantaja saa vlihentS;i maksamansa

H: Ja sitten tucsta k5vi mydskin ilmi se seikka, ettEi naimEi maksut
tcr.jel-lisuudessa ne siirtyvait ostajan eIi ty6ntekijain maksettaviksi,
sil-l-H nimittaiin nehiin siintyv5t hintoihin. Onko t.im;i oikein?
PEISONEN: Toisaalta ostajalle maksaa taas tyonantajat palkkaa ja siis
toisin sanoen siirtyy tydnantajan maksettavaksi. Tyonantajat maksa-
vat taas ty6ntekijdillens;i palkkaa; se siirtyy tyontekijoitten mak-
settavaksi jne. T;issai on nengas . Itse asiassa kysymyksessii on vain
se mil-l.i tavalla nHmH kustannukset kanavoidaan el-inkeinoeleim;in eni
sektoreille.
H : Tuomani- Salminen ?

SALMINEN: En min5 sanoisi, ett;i n;iitH voitaisiin siinteiai kaikkia
hintoihin. Ajatellaan nyt kotimarkkinateoll-isuutta, joka kilpailee
ulkolaisen tuonnj-n kanssa erittiiin kovasti tai jotain vientiteoll-i-
suuden alaa, kyllai on hyvin vaikea siel-Iti l-isdtai hintoihin elaike-
kustannusta, jos haluaa menestyEi.

H: Toimitusjohtaja Hetem;iki?

HETEMAKI: Niin. aioin iuuri mainita. ettai valitettavasti meilla ei
oJe niin hyviS ostajia vientimaissa, ettii ne haluaisivat maksaa mei-
d;in elEikkeetkin; ky11;i ne hinnat m5airaiytyvait muul1a perusteella kuin
eleikkeiden kautta. Toisaal-ta taas esim. Efta-maissa on tul-lit pois-
tettu. Meidain kotimankkinatecll-isuus joutuu kilpailemaan Efta-mai-
den tuonnin kanssa. Ei niita voi hintoihin panna, silloin kun kil-
pailu on kova.

H: Kuinka paljon tal-lainen jonkin yrityksen elHkeseetio on myontei-
nyt laino;a yrityksen tyonteki j51Ie, puheen johtaja Haimail;iinen?

HANATAINEN: En tunne asiaa.

H: Tunnetteko Te?

HETEMAKI: En min;i tied5 sita. se on vanmasti eril-ainen k;ivtaintd eri
yhtioissai, mutta min;i luul-en, ettH. meidtin eliike-experttimme taalla
tuntee tHmiin asian panemmin.

H: 0sastopriaillikkd Pesonen?

PESONEN: Tiedossamme ei o1e yht5ain
tain varmastikin johtuu myds siite,
lain mukaan eritt5in hyv;i vakuus.

t5llaista tapausta. T;imai osit-
ettai n;iihin l-ainoihin vaaditaan

H: TyoelSke j;irjestelmdssii eleikesii;iti6t, siis juuni ne joista ol-em-
me puhuneet, ovat verraten pieni;i nahankenaejia. YIi 90 prosenttia
elSkemaksuista maksetaan suoraan eliikevakuutusyhtidille. Niiistai y1i-
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voimaisesti suulrimmat ovat Ilmarinen, Kalervo ja Elaike-Var:ma. Esi-
merkj.ksi Ilmarisen osakkaina ovat seilaiset suuret vakuutusyhti6t kuin
Poh jola, Sampo ja Suomi-Sal-ama, Hen5ii kysymys , eiko llmarinen todel-
Lisuuoessa sitten ole vain naiiden vakuutusyhti6iden hal]itsema satel-liitti.

( Fil-miveileihdys )

Tri Teivo Pentikaiinen: MeiIIS on omat hallintoelimet ja me tietystitoimimme t;iysin itsenSisesti. Eri asia on, ett5 meillai on yhteinen
as.lakaskunta ja ynit5rme palvel-1a sitai. Mei115 on kustannusten sei;is-
tatmiseks i omat yhteiset konttorit jne. Taimei Ilmanisen synty liittyyjonkinlaiseen toimiala rationalisointiin, siten etteiv5t niim5 9 osa-kasta jokainen enikseen hal-unneet perustaa el-aikevakuutusliiketta,
vaan katsoivat, ettd suurempi toimintayksikkd tulee halvemmaksi ja
tehokkaammaksi, mutta meiIl5 ei esim. hallintoneuvostossa ole ainut-
takaan edustajaa n;iistai osakasyhtioistei, johtokunnassa kyl}ei.
H: Kuka teiI15 paiaittSS l-uotonannosta?

V: Johtokunta paiaitt;t;i yksityistapaukset, mutta neim;i yleiset nonmit
on hyvatksytty tyoel;ikelaitosten toimesta yhteisesti ja l-isHksi 60prosenttia Jainanannosta menee nk. automaattisena takaisinlainaukse-
Ddr jossa siis ei oikeastaan ole kohteen valinnasta mitatein p5;itdstai;
tarkastetaan vaan, onko vakuus.

H: Johtokunta kuitenkin osasta ndistH maksuista ja niiden takaisin-
Jainaamisesta saattaa p55ttei5 yksinaiain. Johtokuntaan kuul-uu siis
nHiden suurimpien vakuutusyhtioiden edustajat?
V : Ky I15.
H: PyrkivHtko he johtokunnassa sitten antamaan }uotot neiil-Ie omi1le
os akkail-Ieen ?

V : Luonnoliis ta on jos ndmei normit t;iytt5viai haki joita on omas tapiinis tH niin niifle nii-t;i annetaan, mutta huomautan, ett;i esi-m. ta-
mH uusi atomiobligaatiolaina, joka ei siis mene kel-lekaiain asiakkaal-le enikseen, pyyhkeiisee mei-dainkin luotonannon vuotuisesta kasvusta
yksisteiein noin kolmanneksen; siitai vapaasta osasta jota me yleensli
voimme kaiy tt5ei 

"

H: Puheenjohtaja Heim5lSinen, Te istutte Il-marisen ha}Iintoneuvos-
tossa. Kuinka monesta lainasta Te olette o1lut paieittaimaissei?

HAt"tAl-AtNrlv: Ei haf lin-Eoneuvosto ole kaisitellyt n;iit.i asioita.
H: Miksi se ei ole?

HAMALAINEN: Jaa minii en tied5 miksi, sill;i asia on niin ett5 hallin-
toneurrosto ilmeisesti k5sittelee muita kuin lainoja.
H:
ten

Toisin sanoen johtokunta, johon kuuluu yksinomaan vakuutuslaitos-
edusta j ia: oo se j oka p55tt;i;t kenelLe laino j a annetaan.
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HAMALAINEN: Ky11;i se njin on.

H: M j ta Te teette yleer',sii teel Ie hall-intoneuvostossa?

HAMALAINTN: Nc Samaa mitS
kaise suuntaa eik;i linjaa"

muissakin hal-tintoneuvostoi-ssa, ei se nat-

Fi : Tr:crnar"i S almi n en ?

SALMINEN: Toteaisin ettat hallintoneuvostohan on rakenteellisesti
valvova e1in ja siiSnnd,nn'uk,aisesti elSkevakuutusyhti6issai m5;irSosa
ha1lin-tcn.euvoston jdseriis t5 vuosittain tankistaa l-aitosten si joituk-
set ja esittat5 arvostelunsa niist;i.
H: .Ia nyt panemme toisen myIlyn jauhamaan taalle studiossa. Ty6-
eliikejarjestel-main, jota me taalle nimitdmme Telaksi, tiimiin jairjes-
telmiin tuuttiin lapioitiin esim. viime vuonna el5.kesaeti6iden ja va-
kuutusyhti6iden kautta 450 milj " mankkaa 1a vastaavana vuonna jainjes-
telmii maksoi y1i 100 000 eteikkeensaajall-e 200 mil j. mankkaa ja loput
meniviit rahastoon, jossa telle hetkellei on kaksi ja puoli mil jardia
markkaa eli nel jainnes Suomen valtion tHm5n vuoden bud jetista. Missii
niimEi rahat ovat talle hetkel-Iei, tuomari Salminen?

SALMINEN: Silt;i osin kun on rahastosta kysymys, ne ovat sijoitettu-
ja siten ett5 45 prosenttia sijoituksista on mennyt teollisuuteen,
?5 prosenttia palveluelinkeinoihin, I6 pnosenttia muistaakseni ra-
kennusalalle ja mydskin julkinen sektori on myoskin huomattava l-uo-
tonsaaja, sen osuus on yli IC prosenttia.
H: Ovatko teid;inkin sijoituksenne fiikesalaisuus?
SALMINENT Yksityi-nen sijoitus sin5nsd on samoista syistd kuin Kan-
sane];ikel.aitoksenkin mutta neiitai sij oituksiahan valvoo vinanomainen,
Sos iaaliminis terio .

li: Pal j onko n;iis td varois ta cn
toon ?

sijoitettu esimerkiksi asuntotuotan-

SALMINE\i: Minli jo mainitsin, e-rtH rakennusalalle on mennyt 16 pro-
senttia. On vaikea sanoa, ettii kaikki on mennyt nimenomaan asunto-
tuor-antoon, koska t;issei on voimataitosnakentamista joukossa. Ei
kr-ritenkaan sitai suurta obligaatiol-ainaa, j onka val-tio on s aanut.

H: Puheen;ohtaja Heim515inen, pi-taiisiko tata asuntotuotannon osuut-
l,a l ]-sar:a i

HAMALAINEN : Ky11ei, j a vahvas ti. Meillei
nimenomaan vuokra-asuntotuotantoon pit;i5
menomaan tealte e1;ikesys teemin puolelta.

on seJlainen keis itys , ettii
saada enemmS.n nahaa ja ni-

H; lJo mi tai Te olette tehnyt tiimain asian hyv5ks i ?

HAMALAINEN: T;imai asia on ollut monella tavalla l-iikkeelle, ja min;i
uskon, ettii kunhan teim5 vuosi ioppuun kuluu niin nH.md. tulevaisuuden
n;ikym;i1- tella puolen ovat toisenlaiset kuin t5nei pHiv;in;i.
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H : Toimitus johtai a Hetemliki , o"J.etteko Te tukemass a n;iitei SAK: n pyr-
kimyks iai ?

iiETEMiiitI: i'le olemme yhteisesti neuvotel-l-eet ja tulleet siinen tulok-
seen, ettH rneiddn taytyy asuntori-,ctantoa huonattavasti iis;it5 j a et-
s imtiiin s iihen rahaa j a yks i er:ittHin huomattava rahoitus l-dhde on j rr.r-
ni vakuutusLaitokset ja teiytyy sanoa, ettit vansinainen vuokna-asunto-
tuotantc tihein asti on o1lut juuri suureksi osaksi vakuutusyhtioiden
hr:clena, kcsl<a ne ovat p5;iasiallisesti vuokratalojen r.akentajat.
H: Puheenjohtaja HHm515rnen, tuletteko Te ehCcttamaan, ettai asunto-
tuotantoyrit'/ksia varten mydnneteiain lainoja pcikkeuksel-lisen edull-i-
s i 11a ehdoi Ll-a, aIle nornaalin k5yvain koron?

HAt'tAt,AtNUw: Minull-a on sellainen kaisitys, ettii jos normaali konol-1a
mydnnetai;in vuokra-asuntotuotantoon ndmai laj-nat, niin niihin ei taval-
f inen, ainakaan eleikelSinen p5aise asumaan j- siite syystai niin teissai
on tapahduttava yhtti ja toista jos p;i.istaiain taiss;i vuokra-asuntotuo-
tannossa sel-l-aisiin vuokriin, jolloinka myoskin voi asua niissai.
H: Toimitus johtaja Hetemaiki?

HETEMAKI: Sanoisin, ettai nlimEi rahat on sijoitettava mahdollisimman
edrr lisesti, koska ne ovat neiille el;ikel-;iisill-e tulevia varo ja ja mah-
dollisimman turva]Iisesti. Se on t;issH kaikkein tdrkeintai ettd eleike-
l;iiset saavat elaikkeens5 aikanaan. Eike sen vuoksi sil-lai voida sub-
ventoida muita tarkoituksia yhteiskunnassa. Niite tdytyy hoitaa erik-
seen "

H: Jos ne kenran ovat hei-d5n varojaan, niin eiv5tkb he i-tse saa paiait-
tea jos he haluavat jo hivenen etukriteen ottaa niistei ik;i5nkuin ennak-
koa, kun s aavat halval Ia as unnon ?

HETEMAKI: Mist;is sit;i tiet;iei kuka el-iikel-aiinen on saamassa sen asun-
non. Sita on vaikea sanoa, hakea semmonen elSke1eiinen, joka tulee
k;iyttdmaiain hyvaikseen mahdollisen edullisen lainan.
H : Pu.heen j oh ta j a H;irui l;iinen ?

UAttAt,AlwEN: Niin kyll:i minul-l-a on sellainen katsitys, ett5 jos niita
tukiaisilla hoidetaan, niin silloin t;iytyy ja on pakkokin lakeja
muuttaa, jotta t;thain voi-daan rnennii.

H: Tuomari Salminen?

SALMTNEN; Toteaisin, ettai e.l-;ikelaj-tosten on saatava si joituksill-een
ministerion vahvistama tavoitetuotto, jotta ne toimisivat lain mukaan.
Site paitsi eleikelaitokset ovat rakentaneet t5h5n asti aika paljon
kdyv51-15 rzuokratasolla, siis hal-vaIl-a. Se vain on anavahuoneistossa
6 markkaa, mikd vastaa Aravan tasoa. Ja esim. Merimieseleikekassa on
muistini mukaan ketytt;inyt kaikista sijoituksistaan 25 prosenttia asun-
toje.n rakentamiseen merimiehille
H: Pr:heen johtaja Haimeil-eiinen, pit;iisiko elatke jarjestelmdssii nahastoi-
hin kertyviii miljardeja k;iytt5;i enemmS.n el-;ikkeiden korottamj-seen kuin
si3citustoimintaan?



71

HAMALAINEN: Jaa se on vaihein vaikea laskea, kyllai minulla on sellai-
nen k5sitys, jos rahastot syodS;in kenralLa niin se ku-ristaa sitten
aktj"ivi vdes tcn palkkapus sia.
SAL}4Ii\iEN: Mind haiuaisi-n riittal keskusteluurr myoskin sen naik6koh-
dan, ertH lcrpujen lopuksi meid3r: rahastoimisemme, vaikka me puhum-
me mil-jardeista on hyvin l-iev55" Ruotsissa on tyoeleike janjestelmEi,
joka on kaksi r,'uotta vant,empi. Sen rahastc on tellH hetkella 31,5
mi ljardia krtunLla ja meid;in siis ol-i 2 15, T;irnH kurrannee- r-ahastoimi-
sen lrevaiit astetta Suomessa aika nasevasti.
H: OsastopHHllikkd Pescnen?

PESONEN: Minii olisin t5stei rahastoinnista vain todennut sen, ett;i
rahastojen kaiyttaiminen el-eikkeiden maksamiseen merkitsee asiall-ises-
ti samaa kuin kansakunnan rikastuminen si11;i tavalla, ettli seteli-painosta otetaan ylimrieir;iisiei painoksia.
H: Teiss;i mainittiin Ruotsin luku, kuinka suunet rahat siellai ovat
tel1ai herkell-ei , mutta on arvioitu, ettii meill;ikin paiaist;iatn, kun tul-laan jchonkin vuoteen 2000, niin meill-ei rahastot saattavat olla noin
?"0 miljardia markkaa, mik5 merkitsee k;iytdnnossai sitai, ett5 jos sejaettaisiin Suomen kansalle niin joka toinen suomalainen saisi van-
han mii-joonan. Eikd t;im5 ole kuitenkin t;imain rahastoj-nni. ylianvos-
tamis ta?

SALMINEN: Min;i olisin todennut ensinndkin, ette minun naihd;ikseni
tuol-laisen laskelman teko lu.otetl avasti on mahdottomuus. Nimitteiin
rahaston muodostuminenhan riippuu toisaalta eI;ikemenojen kasvusta
j a on 'l askettu ettai ty6elSkkeitai maksetaan vuonna - B0 noin f , 3 mil--jardia. Itlykyiset maksut ovat 450 miljoonaa. Siis eI;ikkeitH makse-
taan sil.loin kolme kertaa enemmiin kuin nyt perit;i5n sistiein ja toi-
saal-ta ministeri6 on vahvistanut maksun vai-n vuoteen -11 asti. Meis-
tH ei kukaan tiedat mink5lainen maksu on sitten jatkossa ja aivan ta-
miin maksun miiaratytymisestii riippuu mink5l-ainen rahasto syntyy: sd-
mojn kr-rin e1;ikemeno jen kehi-tyksestS.
H: Johtaja Pajula, oletteko samaa mieltei?
PAJIJLA: Minai nyt miel-elleini puuttuisin t;ih5n keskusteluun sikaili,ettd jos me haluamme el-eiketurvaa t;imein pdiv;in vanhuksill-e jainjestee,
niin sil.l-oin tietysti meid5n pitaa keiytteiai enemmdn t;in5 p5iveind el-ai-
keturvaan , I a se voi- k;iydH vai-n j akopeniaatteen avul-l-a.

PESONEN: Niin minH o.l-isin tdh5n nahastojrirjestelruiain viel;i todennut
sen, ettH se kuinka pa.l jon efaikkeit5 voidaan maksaa ja mill5 tavalla
nahastointi j;irjestelm5t loogisesti todistetaan teiysin riippumattomia.
Rahas toinnil.'l a tarkoitetaan, rahastointi tarkoittaa vain keinoa mil-
la tekni.l-lisesti el;ikejdrjestelmtin kustannukset allakoidaan eri elin-
keincsek'toreil..l e. Aivan selvei5 on ettai kysymys on vain mink;ilainen
maksu tyonantajalta ja kansalaisilta elEi.kejarjestelmeisn kulloinkin
peri-ldein. KysymyksessH on puhtaasti kirjanpitoteknillinen toimenpi-
de, niin ettH se kansantaloudel-liseen kirjanpitoon nivoutLru mahdoll-i-
simman hyvin. Telte ei ole ti-etenkai;in mit;iain tekemistH sill-5, ettii
kuinka pa1 jon el"aikkeitai kyeteiain maksamaan
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HETEMAKI: Niin minusta tuntuu, ettei tata kysymystri yleens;ikin teissH.
on kyselijdiden taholta leihestytty niinkuin veiHneistH. p6eistai. 0n pu-
huttu niin paljon n5ist;i nahastoista ikHeinkuin ne olisivat jossakin
kopassa tai holvissa. Tuolloin ne voitaisiin yks'kaks jakaa niin tainaiin, eih;in ne niin. Rahastot ovat meidH.n t;inH.H.n toimivia tehtai.ta,laitoksi.a, tydtai jossa ihmiset ty6skentelev5t ja tankoitus koko jHn-jestelm;iss;i on o11ut vain sijoittaa nrim5 rahat mahdollisimman tu::val-lisesti ja hyvin tuottavasti ja sitten pystyei aikanaan kuLlekin elaik-
kee le peiaiseveille antamaan mahdollisimman hyvat el;iketunva ja jos sii-
hen pai;istet;in yhdellai j;injestelrui1Iei niin hyvat on. Mutta nH.mai teiyden-tiiv;it tel-le kentaa toisiansa. Teme viime e15ke jenjestelmat penustet-tiin tyomankkinaj;injestdjen sopimuksella t;iydent;im5;in Kansanel;ikelai-
toksen suomaa elSketunvaa. . . . .

(L;ihde: Vakuutusyhtididen tiedotuskeskuksen tiedote)






	TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN RAHASTOINTIIN KOHDISTETTU ARVOSTELU
	SISÄLLYSLUETTELO
	1. .JOHDANTO
	2. MITÄ RAHASTOINTI ON?
	2.1. Työeläkkeiden rahoittamisesta
	2.2. Jaotusjärjestelmä ja rahastoiva järjestelmä
	2.3. Rahastojen kehityksestä
	Taulukko 1.
	2.4. Työeläkenahastot säästöpääomina
	Taulukko 2
	2.5. Rahastojen sijoittaminen - takaisinlainaus ja sijoituslainaus
	2.5.1. Takaisinlainaus
	2.5.2. Sijoituslainaus
	2.6. Työeläkelainoen jakautuminen luotonsaajaryhmittäin
	Taulukko 3
	Taulukko 4
	3. YHTEENVETO ARVOSTELUSTA
	3.1. Rahastoiva järjestelmä vai jaotusjärjestelmä?
	3.2. Rahastojen sijoitusmekanismi
	3.3. Säätiöiden verovapaus
	4. POLIITTISET PUOLUEET
	4.1. Suomen kansan demokraattinen liitto (Skdl)
	Eläkesäätiöt veronkiertäjinä
	Työeläkevarain sijoittelu
	Salaliittopaljastuksia
	4.2. Työväen ja pienviljelijäin sosiaalidemokraattinen liitto (Tpsl)
	4.3. Suomen sosialidemokraattinen puolue (Sdp)
	4.4. Suomen maaseudun puolue (Smp)
	4.5. Keskustapuolue (Kes)
	4.6. Oikeistopuolueet (Lkp, Rkp ja Kok)
	5. PUOLUEISTA RIIPPUMATON LEHDISTÖ
	6. MUU KRITIIKKI
	6.1. Henkilöt ja järjestöt
	6.2."Tarvitaanko valtion investointipankkia?"
	6.3. "Me kysymme"

